


(శ్రీ 
పట్టభంగరాఫంవ వంను 

౨ పాదుకాషట్లాఖి ఇకము 

[గ ౦థక ర్త : 

కీ! శే పానుగంటి లకీ నరసింహారావు పంతుల. గారిచే 

రచింపబడి నది. 

(వ కటనకర్త:! 

కురుకూరి సుబ్బారావు సన్ 
దొపయిటమ్పు ; నరన్వతీ బుక్ డిపో, ఏ మనాడ, 

రెల్వే బుక్ష్టాల్సు : 

నెల్లూరు, ఫవరుపేట, తా జేవల్లి గూ'వం. 

శ్ త్ 

కాపీ టు రిజినరు' 
యు అద. 



ఇందలి పాతలు 

ఫురుములు 

దశరథుడు---కోనల దేళాధిపతి 

రాముడు 

భరతుడు 

లక్ష్మణుడు థశరథపు తులు 

శ|తుఘ్నుడు 

వసిష్టుడు మునులు 

జాబాలి 

నుమం|తుడురాజనుం తి 

బ|[దుడు 

కేచుడు ద్వారరకకులు 

విజయశర్శ 

నురుచిరుడు బాహ్మణులు 

సోమనాథుడు 

(బమరకుడు 

సేవకుడు 

(స్ర్రీల 

కౌళల్య 

సుమి[త రాజభార్యలు 

కై కేయి 

సిత---రాముని సతి 

మంధర---క్టి కేయిపరిచారిక 
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హెచ్చరిక 

ఈ నాటకముయొక సర్భహాక్కు..లు 

నాకు చందినున్నని. 

ఈ నాటకమును (పదర్శించుటగాని, 

(పదర్శింప జేయటగాని, రేడియో (గావు 
ఫోను సినిమా వైరా సమస్త హక్కులలో 
నా వరివనుపొంది వుపయోగించన కను. : 

ప పర్మిషను'లేకుండా (పదర్శించువారలప్రై నేను స్త్ 

జరుపు సివిల్ (కిమినల్ చర్యలకు బాధ్యు 

క్ష లగుదురు, 

ఇట్లు, 

కురుకూరి న్వరాజ్య వెంకట సత్యనారాయణరావు, 

[పొ[పయిటరు : 

సరన్వతీ బుక్ డిపో, విజయవా డ.1. 



ఫీష్కబిహ్మ చారి 
(గంధక ర : క్రీ శే॥ సోమరాజు 'రామానుజరావుగారు) 

బెజవాడ మైలనరం బాలభారతీనమాజమువారిచేపలు సాకులు 
(పదర్శింపబడి పండిత పావముజనుల చే నేక గీనముగ స్తుతింపబడినC 

భీవ్మబవ్మాచారి! నిత్య(బహ్మణారియగు భీష్ముని చరిత్రము జన్మము 

మొదలు మరణమువజకు నిందు (వాయబడినది. శంతనునకు తన 

పెంపుడు బీడ్లయగు నత్వవతినిచ్చి వివాహముచేసి రాజబంధువు 
డనిపించుకొొనిన డాశవంరీయ (నభువును, అనాగరిక శిఖామనియు 

నగు భాశరాజు “నాకు చాణాకోప మొచ్చింది నుంతిరీ 1” అని 
పలుకుచు రంగస్తలమున [ప వేశించిన పోస ముట్టను మొదలు ముఖ్య 
కుభకు మధ్య మధ్యను నచ్చు దాసరాజూంతఃసుర రహన్నములును._ 
రాజు రాణి నడువు (పవ ర్తిల్లీ న అనాగరిక (వణయక లహాములును.. 

మహాద్భుత న. పూరితము తై కమువు బ్బ నవ్వ్౦ చుచుండును 

గంగాశంతనుల నంవాదమునందుయు _కీవాదమును, భీహ్మ(వశినయదు 
గంభీర మైన వితృభ క్రియు-స్వ్యయం౦వరరంగమున శృంగారహాన్య పిర్ర 
రసములును, పరశురాప వేశమున భయావకమును, అంత (ప్రతిజ్ఞ - 
అగ్ని పవేశములయందు భిభత్సమును, వచి త్రసిర్య మురణ భుట్టమున 
శోకరనమునుఉద్బవిల్లి చదువరులను వినిధభావములందు ముంచియెత్తు 
చుండును. సాళ్యుని మధుపానరంగము నముల్గాన పారవశ ముంగలిగం 
చును. భీపూ ర్హునుల సంగా మముభయదాయకము-భిఖ సతనముతో 
భరతనాక్యము! చక్కని పాటలు-రనవంతములగు పదములు గలిగి 
వతికాధిపకుల చక్కని యభి పాయములబడసి, న 
పటములతో -నర్వాంగసుందరము గా-పాలమోగడవంటి అష్ట వప 
రులో (ప్రప్రధమున ము[ద్రింపబడిన (వసిద్ధనాటకము. వెల రు, 1- 

వలయువారు. సరస్వతీ బుక్డిపో, విజయవాడ 
(మాంచి ; రాజమం డ్రి, 



Pr క ల ర వాకానారాంలు వానరాలు ము జాడలు. ప తా మయా మనలాంటి. 

పట్టభంగరాఘన మను 

పొదుకాప టా భి'షేకము 
తాతల. రాయు. వ. తో wm er —_ — rn wt న. వాన —_—  ——— ల. ద న క కాము... కామారా వలస. 

వాటం ఉవమాలిళ. దాన య 

వం థమాం ము 

'(పబీశముః అయోధ్య దశరథుని సభాశాల 

[ ప్ర వేశము:--- దశరథుడు, వసిఘ్థడు, సుమంతుడు. 7] 

దళ ; మంతీ! తలచుకొనిన పని శి ఘముగంగాకుంద నిది మెంత యంతరా 

యము గలిగించినది ? 

వసి ః మీరు సందేహింపవలదు. అది యావశ్యక మేకాదని నా యభిప్రాయము. 

దశ : ఎందుచేతనో న 
వసి ఏ అది యిదివబకే యాదరింప(బడుటచేత --- 
దశ 2 భగవాను(డా!: అది యెటులు? 

వని : గ. వంచ సెంచి రాజులు తల వంచుకొౌనిరి 

యె_త్త నెంచి యంజలి తలకెత్తుకొనిరి 

యట్టి హరువిల్లు చెఖకును హ_స్టివలెను 
విశీచె నత6 దది దిగ్యయవిధము తొద ? 

అఖిల రాజన్యమూర్థన్య నమాజసాం|ద మగు తత్సృభలో శ్రీరామచం|దు 
నిచే జరిగింపబడిన యీ మహాకార్యముకంళొ దిగ్న్మిజయమేముంది? ఆవశ్యకమని 

యెవ్యరో మీతో జెప్పిన దిగ్విజయమర్యాన యీ రూపళముగ దీణిసది, కావున 
నీవు నంకల్పించుకొనిస అర మవిళశ్యము జరిగింపవచ్చును, 

సుమం : పుసర్షిగ్విజయమున కవకాళ చేమున్నదః అందటును సామంత 

రాజులే యయినపుడు దిగ్విజయ మెబులు? 

దశ వసి ష్టభగవానుడా 1 సుమంతుడా : మీ యిద్దథి యభిపాయముసు 

దిగ్విజయ మిపు డీవసరమనియే కాదా ? 
వసి : 

అలాల రర స 

సుమం : 
దశ : అటులైన డాశరధిపట్టాభిషేకమును వెంటనె చేయుట కొభ్యంతర 

మేమున్నది z 

వసి ౫౩ ముహూ _ర్టనిర్ద యము, 

దశ : మునిద ం[దా? (ప్రశస్త స్తమైన మఘుహూ ర మెప్పదు అభవించునో, అంత 

వరరు వేచియుండదలెనా ? మాండవ్యమాకానుసరణ మనమంజనమా 3 

వసి : రాజేం[దో 1 అంత తొందర యేల ? 

సుమం : మహాప్రభూ | సొమంశరాజస్యు లందిలును రావలదా: మీ 

వియ్యంకుడై స జనకమహోరాజుగాథు రొవలదా ? అదీగాక (సాక్సశ్చిమదడి ఇ 

నము ద్రోదక ముల 'నభిషేకమొనర్పవలయును గడా హానివైన దీసికొ నిరావభధా. ? 
ఉరంతయు 'సింగారింపవలదా ? 



డ్ పాదుకాపటాభిపేకోము 
లు 

వసి : సుమం[లాః న సళము వ మ. నాపై నుంచుము. 

దళ మం|తీః ఆ తద] బక గువమున (పటవులవారు సొగరోనకనం౦పాచన మెన 

ర్చెదరు, నీవు బుద్ధివై భవమున నమ స్తనంభారనన్నహన మొనల్బవలయును. అతి 
శీ ఘముగ జేయవలయును. భగవాసుడా జనకాయిలు రాననగినదే. రాని, వాలు 
వచ్చువజకు వీ శుభము నా సియుంచుద నౌ క్ష్టమ ములేదు. అంత తొందర మేలయని 

మీరడిగి తిరి, కావున మనపచేసికొంపును, 

గీ. తారలు eee ధ్వసులలోప 
న|భమిందుండీ పడు ననంఖథ్యాకముగను 

మింట మంటలు కాన్పించు నింటిపై న 

నేదియో యేడ్చినట్టులె యెప్పుడుండు. 

పే రెతుటకె న నిషములేకుస్నది. 
ఆజ్ మూ యి 

గీ మమా దడ సాంబు మారళంబునకు దగిన 
అరయ 'మొండెయైన ఛాయా గటబాంబు 

నంతంము వచ్చె; దీని సొహాయ్యమున 

నిహ్వంసముగ మారక మడి గెటిపుగాదె, 

వసి ః (తనలో) వ్యయనస్హాగమందున్న కుజుని మహాదశలో కేత్యంతరచు 
వచ్చినది. దుష్టదినములే వచ్చినవి. 

దళ : అది కాక---- 

గీ. పూర్ణ దందుడు రోహిణి పొలుపువక్కి 
యొక్కనా ర ధరాపొత మొందినటుల 

ఖై లపూలాభిషి శ్రగాగ్రంలు న వ 

గలగినట్లుగ ప న 

వసి: శిరాజేం|దా! ఈమన్వద్నచో కన సస కశొంతులుచేయించెదను, దళ : (నవ్వుచు అనన్నమరణ మే నర్వోపళాంతులను జేయనున్నది. 
వసి 

ఆఆ హారిఃపహారి। 
సుమం 

దళ ? విదార మేల ౭ 

ల బలో ణీ! లా చ సీ, బహుయాగవిళడి చే నహివై రిముఖదేవ 

ని 

దేవఠాళీపరితృ ప్రి పి6ం జేసి 
గోనువర్జాంబరకో బీ ప్రదానంబు 

చేతను దిప్పులం (వీతి6 జేసి 



[(పధమాంకము 2 

గ, ఇష్టటోగాళిచేత సంనిష్టి నంది 

యెన్ని యేలన సుండియోా యిలు” భు 

చుంటి నిక చెన్నినర రయి తుగిం రు 
రి (10 శీ 

మెడిను గట్టుకొని విరుగవలదగు Dwg / 

గ్, అంచెచివవ నమీపించు నశగము శ్) 

హర వాటి ళా ఇలా బరువు ఎరొత గు "0బు స నల్హాటి 
చాల టు 

నన నేగునని ముదము గనుసటులు ఖునిని 

సుతుని'పె ( బటి బూదసింగలినిగాంచు, 
(a) 

స జగగదువ|[గవరీత మజ్జన్మణ|త 

వై ఖరియు స్వస్నవిధమును బట్టియేను 

దివన ములవా(డ ననితోంచు దేవ | యిస్పదె 

పట్ట కీరాజ్యుపట్టంబు( గట్టంిదె? 

వసి : రావేందా ! ఈదినము బొ _త్తిగ దాగుగ నున్నది కాదు. 
దశ ; ఏల? 

వసి ః ఈదినమున బునర్వసునక్షతమ/పటచే , రామభ|దునకు జన్మతార. 
దశ : “పధమే (పధమం త్యాజ్యమి” అనిని నియా; 

సుమం : (తనలా) ప తముం! నలి పధమప్పుతుని రాజ్యమం దుం 
చదలంచుచుండ “బధ మే (ప్రధమం త్యాజ్యయి” అను నమంగళవాక్యములు వచ్చె 
నేమి? హరి హరీ? 

దశ : రపు షం. మగుటచేత రాయుని3 సంపల్రారయగునుగాదా। 
వసి : రేవు రారాబల మేకాచు, ఉనయిలగ్నము "మకార 

లాన్వితమై యున్నది, 

గ్, తామరసవై రి పుష్యమీ 

యుండు సమ పవి (క్ర 

[దిథిత సౌధా gs Rho 

రామచం దునితో డం జే" 

సుమం : గీ. అ సలల కన [సు (పా ంఈ మైనే 

పుష్యమీతార యభిషేళము నను | నిల్చి 

పతిత జెందు;(పూజ్యవాపూజ్యశ రిల 

చనదండిక స్టితింబట్టి యిుదయనసుగును, 3 వ | 

కకక నిజమే! “రామసొన్ని ధ్యముగ | సౌమిత్రి పవితు డగుచు 
న్నాడు, స గే కయి దున్న్వ్యభావ యగ. ఎన్నది. (పకాశముగ్రా సు 
మం [తాః రామచ౦ (దు నిటులు సిథముపై నెక్కి. తీసుకౌనిపిచ్చెదవా ? * 

సుమం : దేవర యాజ్ఞా నుసాం మే. (ఇష్కమించును) 

దశ 2 మునికుభతిలకా! 

ware 

సుహాళాా గస ందు 6 

§ 1 ధస్యె “గను 

ంగవలయు, 
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గీ, పు[తశోకంబుచే మృతిందొంద శాప 

మున్న దెపు డేమి కానున్నదో యెరుంగ. 

దలబరువు( జేర్చి రాముని, దండకాఖ్య 
వననివానము నిశ్చయపరచుకొంటి. 

వసి : (తనలో) హారిహరీ! “రాముని దండకాఖ్యవననివాసము నిశ్చయ 
సరచుకొంటి”” నని ఈ రాజేర్యదుయ చెప్పుచున్నాడు. 

గీ, ముందు వచ్చు మహోత్చాతమునకు6 దగిన 
పలు కపుడె (పాయికంబుగా బయలువెడలు 

“వహ్ని పక్యతోల్లేపణో| దవనున 
Ss క 

(దర? ముందు భూకంప మొదవునదచులు. 
(|పకాశముగ) 

గీ, అడుగొ ! మాతలితోడ బలారివలెను 
సకీరా డ(గజునితోడి భానుడువలె సు 
మం[తుతో రధ మెక్కి రామ పభుండు 
చిన్న్మయానందమూర్తి వేంచేయుచుండె. 

దళ 2 'సెబాస్! గురూత్తమా! రామ ప్రభుడే! నిశ్చయముగా రామ (పభుడే: 
రామునకు (బభుత్వ మిచ్చుటకు మీరు సంకల్పించుకొనినతరువాత నాగునా? 

నేపథ్యమున] ఆగు, ఆగు. సుమంథ్రాః ఆగు, ఇచ్చటనే రథముడిగ్గి 
పాదచారినై తం|డిగారిని దర్భింతును. 

దశ : గీ, రామమందరగంఖీ రరమ్యరవము 
,రుదవీణారవము(టోలె రుచ్యమ గును 
+ సుతుల పలుకులు వృద్ధులొ పితలచవుల మ 
కమృతబిందునిష్యండంబు లగుసగాదె? * దు 

వసి: (నవ్వుచు రాజేందదాః ఏమంటివి? వృద్దులౌ పీత్రల కేనా? వార్థక 
మున తానమహోత్సనము గలుగుటచే సీ కట్టు లున్నదికాని.... 

దశ : మునిచందమా!: ఆందటజ కౌత్మజు అమృతోపమానులేకాని యస్త 
మయ మదిగో యిదిగో యని యనుకొనుచున్న నాకంతకంటె నెక్కువకొదా? 
నస్తువువిలువ నావశ్యకతయే యభివృద్ధి జేయును గాదా! 

గీ. రోగయుతునికే యారోగ్యరుచి యధికము 
వడదగులువానికే శీతవారి యనువు 
దిద్దున కె స్వైరతావాంఛ '(పబలము మరి గ 
యొడలువంగినవానికే యూత్రకోల. 

రాః నాతం (డ్రి: రాః 

|; రామ సుమం తులు (ప్రవేశింతురు] 
రామ ; గురూ త్తమాః నమస్కారము, 
వసి ; వత్సా! కల్యాణమస్తు, 



(పథమా రకము ర్ 

రామ : తం డడీః నమస్కారము. 

దశ : (కౌగలించుకొని) నాయనా! చిరాయురస్తు. ఈపీఠమందు గూరు 
చుండుము. సుమం|తా! నీవు విసణ్యాది సలములకుటోయి, మనమింతకుముందు 
తలచిన యంశమును వెల్లడెంచి యందును గూర్చి జనులయభి పాయ పెటు 

లున్నదో యెరిగి రమ్ము. 

వ చి చక్రము, (నిష్కమించును) 

గీ, వనధివలనను ఘసఘనాఘనము బోలె 

కర్మమువలన జ్ఞానంబు కరణి లోక 

తలిని థస్యము జేయ నీఠండు జనన 

మొందె నీవలన; జననూన్యుండ పీవు? 

2 (నవ్వుచు) గురు త్రూ! శిష్యునియెడల నమితవాత్సల్యముక దా! 

నం వత్సా! నిన్ను విలిచినయంశ మేదియో యురుగుదు నా? 

రామ ; ఆజ్ఞాపింపగో రెదను, 

దళ 2 గీ, “ముద్దుదొ్లై మొగమునకు మొగమువోచి 

వినదగినపుణ్యకథ లెల్ల వినుచు మరియు 
నది యనక గుంటి యనక మునంగదగిన 

నీటిపట్టుల నెల్ల మునింగి మునిగి. 

గ్. ఎక్కుగారాని గుట్టల నెక్కియెక్కి- 

కనబడిన రాళ్ళకును మొక్కి. కడకు యజ్ఞ 

చైవదత్త వర (పసాదమున, లేక 

లేక, న్ నాంచితిని బుండరీకనే త్ర. 

ఇదిగాక .... 

గీ, సుతచతుష్టయమున భాగ్యయుతుడనై న 
నేనుభుజచ తుష్టయవినర్జిదు డై డెన 

యామహోవిష్లు చోలితి నంచు నీమ 

హోనుభావుండు కృపతోడ నాసతిచ్చు. 

గి. కొడుకు రెందరున్నను బెద్దకొడుకు తనము 
ఖాగమున నున్నపుడె తండ్రి యలరు మీగుల; 

ముండులను( బెద్దముల్లు పం|డెండు చేరి 
చేరినపుడె గంట గొ జైడుగడీయార మటులు? 

రామ : ఎప్పుడును జెప్పని యీవింతమాటలు నే డేల? నాన్నగారూ! 

నావలన నేదైన నేరము కలిగేనా? 

దశః (నవ్వుచు) నేరము కాదు. కాని, ఉపేజ, 
రామ : అది యేడియో యానతిచ్చినయుడల దీద్దుకొందును. 

దళ ః (నవ్వుచు) చెహప్పుచుంటినిగాదాః వినుము, 
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గీ, లెక్కలేనన్ని యేండ్లు నే నొక్కరీతి 
[శమ మనక చేతనే నట్లు రాజ్యభార 

మును వహించితి, సీదేహ్న మినుమ ? వజ 
మా? యిం కెన్నాళ్ళు మోయంగనగును తండ్రి, ౫ ' 

చూచితివా ? 

గీ. ఒడరి జనసత్వము లుడిగె; ముడుత లివిగొ; 

కన్నకొడుకవు, ముందుగా గన్నవిన 

విట్టి నా _శ్రేశమును జూచి యిప్పుడై న 

బుజము మార్చుకొనరాచె ముద్దుతం డి 1 

రామ :; నాన్నగాదూ : ఇదేనా నా యుపేక్ష? 

దశ ! కాదా? 

గీ. వేదవేదాంగము ల్బదివితివి, సత్య 
రతుడ, వతిరథుడవు, మం|తయుతుడ వంత 

రరిదమనువవు, వృద్ధవాక్య పసిద్ధ 

గొరవుడవు, మంగళగుణాకరుడ వంచు, 

గీ, నీ గురుడె పల్కు నాతం డి; స్స్న్ష రాజ్య 

కలితుడై యుండ గన్నార గాంచు భాగ్య 

మొంద గోరితి్లననభార ముంచందగిన 
యాత్మజునికస్నను [బియపదార్థ మేది 3 fw 

నాయనా ! నీ వెంతమా[తనును నా కోరిక కిప్పుడు మాటుచెస్పగూడదు. 
రామ : (చేతులు జోడించుకొని తండ్రీ 2 దెవరయాసతిని శిరమున ధరింతును. 

దళ : రామచ౦ దాః అటు చూడు---నీఫను, నాకును. దేవరయగు నా 
మహానుభావుని యానతియే యిది. 

వసి ! ఒక్క. నాయభిపా్రాయమే కాదు. ్రీరామచండాం ! నీ పట్టాభిషేక 
మహోత్సవనందర్భనమునకై దేవతలుకూడ వేగిరపదుచున్నారు. రేపు పార్గీతకాల 
మున బుష్యమీనక్షత్రమున నై క్వాకసింహాననమును నీ వధిష్టింతుపుగాక ? 

దళ | తథాస్తు : 

రామ : నేను మాయుపరికితినని మీరు కోపపడక నా యజైఖను మన్నింప 
వేడెదను. అంక నిరవకాశముగ ముహూ రమును నిర యించితి శేమి ? 

దళ ; అయిననేమి ? ల న్ 

రామ : మేనమామయింటికి నోయిన చిరంజీవి భళతుడు చిరంజీవి శతు 
ఘ్నునితో రావలదా ? 

దళ : (నవ్వుచు నాయనా ! భరితునికొబకు పట్టాభిషేక మాగవలసినదా? 
[(నేపధ్యమున] ఆహా : అహో | 

దశ + వారెవరు ? 

వసి ౩ సుమంతుడు (తనలో? ఇది, యొక దురుషళురితి, . 
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సుమం : (తొందరగ బ్రవేశించి) అహా! ఆహా: శ్రీరామచంగమూూర్తి 
మహామహిపుము ? ఆహో । అధిలజను లాయనపట్టా భిషేన మున కతినంతోషంతో 

నైకకంఠ్యముగ నంగీకరించిరి. 
నళ : సెపాస్_.మం తీ ! రాఘవా! జనవాక్యయు రాధువుల కవశ్యక ర్రవ్యము 

లెదా | 

రామ :ః తమ యిష్టానుసాం బు, 

దశ : మంత్రీ; మహోత్సవార్హము లగు సమస్త [పయత్నములతిశీఘ)ి 
ముగజేయింసవలయును జుమా | 

సుమం : (వసిష్టునివంక జూచి) మహో పభూ | చిత్తము, 

వసి : సుమంత్రా | 

పే పూజార సంభారములు సువర్ణిము నవ 
ధాన్యముల్ సితబ్రిష్పదామములును 

నవవస్త్రనంఘంబు సవరత్నములు సొర 

ఘమ ఘృతందును హేమకలశళతము 

తరవారి డాలు శ్వేతచ్భ[తమును నమ 

a అంక్బాతరథము పేలాలు పనప్ప 

కుంకుమను సర్యవభాంతయుతగణజంబు 

పూర్ణ మొ పులితోలు న్వర్థ శృంగ 

గీ, మహితవృషభంబు మొదలుగా పిహిఠములగు 
వస్తువుల నగ్నిశాలలోసలను రాతి 

యందె భ|దపరుపవలె సయ్య: సగ 

నమిధఅను దర్భిల సచట సం|గహింతు, 

దశ ; సుమం|తుడా! వింటివాః [పమాదము లేతండ సర్వనంభారములను 
జా(గ్నత్తపరుపవలెను జుమా! మునివల్ల భాః రామచందు నిక లోనికి బంపుదునా? 
(నవ్వుచు ఈ వార్తను దనతల్లికి నమ్మునికి, వీరికంకు ముందుగ దనభార్యకును 
జెప్పుట యవళిష్టముగసున్నదికాదాః నాయనా! (కౌగలించుకొని) రేపటిత్నోనైన 
నేను గృతార్థడ సగుదును గదాః 

వసి : రామభదా : నీకొక్కం యంళమును ఇెప్పవలసియున్నది. 
రామ : సెలవీయ వేడెదను. 
వసి : (నవ్వుచు) నీవు....నీసతితో....సీరా|త్రి 
రామ : (తలవంచుకొ నును) 

దళ : (నవ్వుచు) మునిచం[డా! అటుల సేలవఏిచ్చుచున్నా రేమి? 
వసి ; రామభధా! నేను మునలివాడనుగావున , నీవీసరికి భర్షృదారకుడవు 

కావున, గొంచెము పరిహసించితిని. రేపటినుండి నీవు మాకు |బభుడదే యగుదు 
వు, ఆప్పుడు నీతో నీర్భయముగ మాటలాగనే కూడదు, 
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రామ : మహానుభావా! [(పభుడినై న, భర్తృదారకుడనైన దేవరకుదాసుడనే 

వసి : సీవు నీనతితో నీ ర్మాతి యుపవసింపవలెను. జాగరము చేయవలె 

ను, నీకు జెప్పవలసిన దిప్పటివర కింశే. 
రామ ః చి తము. 

దళ : సుమం[తుడా: నీవు రామభదుని రధముపై సెక్కింంచుకొని యం 

తంపురములోనికి దీసికొనిపొమ్ము. నాయనా! నీవును జానకియు నీరా తి మీయన్ను 

యంత పురముననే యుండుడు. మీకు నిదరాకుండ మీయమ్మ మంచికథలను జె 

ప్పును. సుమం(తా! కౌనల్యాంత$పుర మీ రాత్రి మిక్కిలి పదిలముగ రక్షించుటకు 

సేనాధిపతితో జెప్పుము. 

రామ : తం|డీ! నమస్కారము. 

దళ : పుఠాః కళ్యాణమస్తు. 

రామ : గురూ త్తమా! నమస్కారము. 

వసి ; కళ్యాణమస్తు. (రాముడు, సుముం| తుడు నిష్క్మఏమింతులు.) 

దక : గురువర్యా: తమ కటాక్షమువలన నాకు విరామము కలుగనై యున్న 

ది. రేపటిదినము మనకు మిక్కిలి తొందరగలదినము. కావున సమ స్థవస్తువు లీ 
సొయంకాలమునకే సిద్ధపరుపవలెను. 

వసి : ఆలాగే. 
దశ ; ఈ రాతి యెటులకడచునో యని భయముగ నున్నది. 
వసి ః ఎందుచేత? న. 

దళ : ఏమియులేదు. మంచికార్యమున కంతరాయములు మెండుకదా, 
గీ, మనసునకు. [ఏతి యెవనిపై ఘనతరమొ, య 

తని కెపుడు కీడు శంకించుమన సె; మగని 
యెడల నెంతో[పేమంబుండి 'యెప్పు డత్తని( 

దిట్టుగయ్యాళి యౌభార్యతీరు. గాంగ ) 
మహానుభావా! ఆలో చించుచున్నా రేమి? పట్టాభి షేకకార్యము నెరవేరునుగద 
నసి : పురుష[పయత్నముచేత. 
దళ 3పురుషప్రయక్నముగాక యిందున శ్రీ పయత్న మేమున్నది? (లేచి) 

మహానుభావా! నమస్కారము. ఇప్పటినుండియు నేనుగూడ గెంతయో [(శమమొం 
దినగాని రేపటిమహోత్సవము జరుగనెరదు, 

వసి ః? ఈదినమున నాకును దెరపిలేని పనియున్నది. నేనును బోవలెను. 
దశ : గురూ_త్తమా! నమస్కారము. 

వసి ; కల్యాణమస్తు, (ఇద్దరు నిష్క9మింతురు) 

(పథమాంకము నమా _ప్రము. 

న వ లు 



XE KE KE Xe KE KE Ke Ke ప Keys 
భంగరాఘన వును 

పాదుకా వా భ్సతయు 

ద్వి తీయాంకము 

నహ మ య AE KE RE NE SE NE KE Ke ey 
(ప్రజేశము అయోధ్య లోని ప్ై 

[| విజయళర్శ్మ యను నాహ్మణుడు (పవేశించును. | 

విజః ఆహా।ఆహా! అయోధ్య భూలోక వై కుంఠమువలె నున్నదింభగవానుడైన 
(శ్రీరామచం[దమూ ర్తి పట్టాభిషేకము జూచు మహాభాగ్యము జనులకు రేపు లభింప 
నై యున్నది. ఆహా! ఏమీ యీ యలంకార సః 

వ అంబుయం౦ంత్రముల రభ్యాశినిం దడపెడు 

వారు గోడల వెల్ల 6 (బామువారు 

ముంగిళ్ళ మురిపెంవు ముగ్గులుం ఇెడివారు 

కద౪ళ కా స్తంభము బ్లట్టువారు 

పెద్దని చ్చెన లెక్కి. ఏధితొోరణముల( 

గంబాల జండజాల. గట్టునారు 

నివ్వాళిప ళ్ళము ల్నెజయం దోమెడువారు 

శేళభళకూళులల బరీశించువారు 

గీ, నందబును దమగృహములయం బె "పెండ్లి 

యగునటులు చాల నుత్చాహ మందునాఠు 

భళీర ! రామునివంటి శుభద్దుణుండు 

కొలుగం డింతకుముం దింకం గలుగబోండు. 

సీ, జేగిరావులు, వరబ్బీగుజములబండ్లు 
"వేనవేలుగం గోటలోని శేగు 

ఫఘణఫఘణోద్దత ఘుంటికాబద్లకరిగటల్ 

బరునుల తోడ లోపలికి చేగు 

కాలుబలంబు గుళ్తాలబలంబును 

నెదుట సీటుగ టలాయించుచుండు 
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చేవళంబుల నుండు దినమూ రులు దివ్య 

వబాహానారూథులై వచ్చుచుండు 

గ్, పుట్టనుండెడి చీవులంబో లె జనులు 

మైకి లోనికి నేగుచుం (బక్క. కోదుగు 

చును గనును6 దమవారిం బిల్పుటకుం జేత 

సన్నం జేయుచు జప్పటల్ జజచుచుం్నడు. 

[చప్పట్లు జణచుచు] మిత్రమా! మతమా? ఇటురా! | విగణగ] సోమ 

నౌధుడా! ఇటు, [సోమనాధుడు [ప్రవేశించును] 

సోమ; ఆహా! ఇప్పుడే యింత సందడిగనున్నది. టే పెటు లుండునో? 

విజః నీ వెచ్చటనుండి వచ్చుచున్నావు? 
సోమః వఏజయవర్శాః సాసి పీధినుండి. 

విట: నేను శో[తియిడను గాన నచ్చటి విశేషముల( జూడలేదు. చెప్పెదనా? 
సోమః ఏమని చెప్పను? కాంతలు బురునులు చెంబులలోని గచ్చళాయల 

నలె గలగల తిరుగుచున్నారు. బేపటి యుత్సవమున కిప్పటినుండియు నంభారములను 
సంపాదించు కొనుటయందు సం|భమపడుచున్నారు, 

సీ లంగాలలో బొందులం గీలుకొల్సి జా 

డించి దంజెముల జోడించునారు 

చిలుక కొయ్యల దగిల్బిన యుపాంగము లెండం 

బెట్టి కుక్కలను జీకొట్టువారు 

కబికజిు మన౦. బందికట్టచేం గుంకుళ్ళ 

పులుసున సొమ్ముుల. దొలంచునారు 

లిరుగటిగుటుజు మధద్ధెల మోపి పొతంబు 

చేం గొట్టి శుతుల హెచ్చించువారు 
గీ, నెరవునగల కింటింటికిం దిరుగువారు 

తంబురాల జీవాళికిం గంబలాంత 

రోమనిచయంబు ేనునారు నయి ప్ర్రకుషు 

లవివ లలి మోదనున( ద్రొక్కులాడుచుండు, 
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సోమ స, మోమున6 బనపును బూసి నెడలుపుగా 

బన్రైనామముందిర్చి (పనవవాలి 

కలు దుంపకొమ్ముల గదియించి ఫఘంటలు 

'పెద్దమువ్వలు గల పేరు లొడల 

జందెపు నెట్టుగా నమలంకరించి న 

సిత వృషభంబుల వెంతం గొండే 

సిగలును వెండిమురుగులు తప్పెటలును 

తబుకు తొళంబులం దనరి భళిర 

గీ. “రాఘవుయణె రాజు కావలెరా యటంచు” 

పాడనగునం చు మోదించు వరున నెద్దు 

లు, తలలూప, గొల్ల ననప్వి కుతలమదర (6 

దాండవింతుర్ముగొల్ల లా దారులందు. 

విజః ఆహా! రామచందునిపై జనుల కెంత (పేను: ఎంత భక్తి! 

సోమ: అందుకు రెండు కారణములున్నవి, 

ఏజః ఏవవి ? 

సోమ: రామచందుడు సర్వసదుణసంపన్నుడు. ఇదీ [సథమకారణము, 
విజః రెండవది ?, 

సోమ: [ చెవివద్దకు వచ్చి] దశరధుడు దుర్మార్గుడు. ఇతని రాజ్యము 

గో స్తనీనది ప్రవాహమునలె నెంత దీర్భ మో యంత వకమైనది. ఇతని పాలననున్న 
జనులకు విసుగుగా నున్నది. మొదలే వెలితిపాట. అందుపై దెల్లవారినదాక 
నొక్కడే పాటయగుచో వినువారి కెటులుండునో జనుల కాతీరున నున్నది. జనులు 
పట్టాధి'షేకమునకు మొగము వాచియున్నారు. మన తండ్రులు చూడలేదు. మన 
పితామహులు చూడలేదు. మన (పపిలామహులు చూడలేదు. మన వంశములోని 

యాదిపురుషులు చూచిరేమో యీ దశరథుని పట్లాధిషేకముః మన పూర్వులకం"పె 
నదృష్టవంతుల మగు మనము శ్రీరామచందుని పట్టాభి షేకమును జాచెదము. 

ఏజః ముహూర్త మవ్యనధిగా నుంచబడినది. కొని యింతకంపె నుత్సన 
మెన్నోమడుగు లధికముగ నుండునుసుమా | 

సోమః కృపణుడు ధనమునకు [బాణమునకు లంకె దేశ దేశములనుండి 
(దాహ్మణులు రాజన్యులు వచ్చినయెడల వారివిషయమై విశేషవ్యయమగునని యెవ్వరు 
రాకుండునట్టు లింత నిరవకొళముగ నేర్పర్గుసజేపినాడు, అదిగాక ముహూ రన్లు 
మూత్ర మేమంత భాగుగనున్నది? లగ్నమును శని చూచుచునున్నాడుః 



రి పాదుశాపట్టాభి పేకము 

విజః అట్టి బలహీనమైన ముహూర్తమును వసిష్టుడేల నిర్ణయించెను ? 

సోమః అతడేమిచేయగలడు? భూపతుల ముహూర్తములు దుష్టసతుల 
కోరికలవలె. దలచుకొనినప్పుడే సమకూడవలసినవి కావా ? 

విజ: సామాన్యకార్యముల ముహూర్షములు తొందరగ నిర్నయించిన వాద 

యుండదు కాని యిట్టి మహాకార్యముల ముహూర్తముల పర్యాలోచనముగ స్థిరపర 

చిన నాపత్తుకొదా? [లెంపలు వైచుకొని] అపచ్చార్హను వచ్చినది. 

ల్ లగ్నములక్షు రాఘవుని బలంబు రాని 

రామునికి గల్నబలముతో చేది యగును ? 

సుమవితతికి వసంతునిగోభ గాని 1 
_సుమనిధానమునకు సుమకోభ యేల? . గ 
[నేపథ్యమున] దిగు: దిగు! ఉండలబద్దయేది! లే! లే! 

సోమః అదేమిః అదేమి? అల్లరి యగుచున్న దేమి? 

విజః [అటులిటులుచూచి] అదిగో! కైకేయి మేడపై కొండ[ముచ్చు జనులు 
దానిని జెదరగొట్టుచున్నారు. 

సోమః [నవ్వుచు] కాదు కైకేయి దాసింనల్లని కురూపయగుటచేతను గూని 
దగుటచేత నల్లరిమూకయైన జను లట్లు పరిహసించుచున్నారు. మిత్రమా! సంధ్యా 
సమయమైనది చూడు. 

గీ. నను గమించు తేజశ్ళాలి తనకులంబు 

- వన్నె కెక్క రాశెనని పద్మహితుండు 

చేవా ముస్పొంగ రాగనసందీస్ట్రండ గుచు 

'మోదమున మున్దునట్టు లంబుధిన్మిగుం శె. 

మన మిక మనయిండ్లకు బోదము రమ్ము. 

విజః మన 'రామచందదుడును, జానకియు నీరాతి యుపవసింతురట ! 
_ అట్టిచో మన మేల భుజింపవలయును? మనముకూడ భోజనములు మాని జాగరము 
సేయుదము. 

సోమ: అభ్యంతరమేమి? 
విజః బాగుగ బరిశీలింపుము. కొండముచ్చేకాని కెకేయీ సరిచారిక కాదు 

సుమా ? 

సోమః మంచినాడవు, ఇక్కడనుండి చూడుము సందేహమేమి? కొండ 

|ముచ్చింత వికృతరూపముగలదిగ నుండునా ? 

గ్, ఆదికార్మముమై మందశర్శాద్రి నిలిచే 
మున్ను; "కాలము వ్యత్యయంబుగం “జెలంగ, 
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నిప్పుడు మందరోపరి గూర్శ్మినృష్ట మెక్కె 

ననంగ నదె నకబుగలాంచనము గూను. 

కావున నిశృయముగ మండరయే, 
విజః మ్మితమా। దానిసేరు మందరకొదు మంథర. 

సోమః ఏదియో యొకటి; కాలవ్యత్యయ మైనపుడు వర్షవ్యత్యయ నూ శ్చర్య 

మేమి? చూడు దాని మొగమెట్లు మాడి యున్నట్లున్నదో? ఈ యుత్సవములు దనకు 

రుచించినవి కావు కాబోలు! 

[నవ్వుచు] రామపట్టాధిషేకమే గిని కధిమతము కాదు. కాబోలు? ఏదో 
కెకేయితో దలపోసికొనుటకు వచ్చినట్లున్నది, మనము మరియొకవీధికి బోయి 
వేడుక జూచెదము రమ్ము, [ఇద్దరు ని|ష్కమించుచున్నారు] 

ఇబ్రది విష్క౦భము 

(ప బేశము:- కై శేయి యంతఃసురము మేడ 
(వ వేశము;ః- మంధర) 

మంధః ఏమి, ఈ యుటుకు లేమి? ఈ పరుగులేమి? ఈ గుల్ణప్పబిండ్ల కిరకిర 
లేమి? ఆ యేనుగుల ఘణఘణ లేమి? ఆ జెండాల తడతడ లేమి? ఈ బూడిదబుస్స 
న్నల పననలేమి? ఆ గొల్లకరాల గోలయేమి? ఈ పంగనామాలపందల తందనాలేమి? 
ఈ తోరణము లేమి? ఈ వీరణము లేమి? ఆః ఆ! ఈ తప్పెటలేమి? ఈ గంతులేమి? 
ఈ చిందులేమి? [మరియొక వైపున దిరిగి] ఆ! ఆ! ఏమి యీవింత; ఏమి యీ 

మహోపదవము. చాయి [దవించుచున్నది. అయ$ఃపిండమునుండి యమృత 'మొలుకు 
చున్నిదీ. ఆ! గొంతు గోసికొందునన్నను (కొత్త కాసొకనిచేత బెట్టని [కోతి 
పిడికిటి కౌసల్యకు గొండంతయీవి యొక్కమాటే కలిగినది! ఇది లోకోత్చాతమే: 
అబ్బ: ఏమి దక్షీణలు! ఏమి దానములు; ఈ జం దెములపంద లీ మహాభాగ్యముల కె 

యెటులు మూగుచున్నారో: దాన్యల యని సిగ్గులేక దిక్కుమాలిన కవు లెట్లు 
సోతముల జేయిచున్నారో! | చప్పటలు జఅచుచు] ఓసి కావేరీ! కావేరీ! ఈ 
గందరగోశములో నెవరికి వినబడును! ఒరీ మీగొంతుకలు కొయ్యః నోరు మూసి 
కొనుడు. ఓసీ కావేరీ, కావేరీః 

[ నేసథ్యమున] ఎందులకు? 
మం: మీయమ్మ నేడు [బాహ్మణ నంతర్పణము జేయుచున్నదేల ? 
[నేపథ్యమున] ఎందులకో యెరుగవా ? 

మం: ఎజిగియుండిన నడుగుదునాః జ్యేష్టదేవిగారి పరిచారికలగు మీకే 
సంగతిమైన మొదట తెలియును గాని యూరు సేరులేని యధోదేవులను గని'షెట్టు 
కోనియున్న మాకు దెలియునా ? " 

[నేపథ్యమున] [నవ్వుచు] అధోదేవు లని |క్రొక్తమాట చెప్పుచున్నా వేమి? 



ల్సి పొదుశాపట్లాభీ ఘేక ము 

మం: నొ [కొత్తమాటనేమి కాని, మీ దేవిగారి కొత్త చేష్ట కేమి కాధ 

ణమో చెప్పు? 

[నేపథ్యమున] సుగుణరతుడు, 

ముం: ఊ6. 

| నేపథ్యమున] శాంతవచోయుతుడు, 

మం: అబ్బ: త్వరగా నేడువరాదా! ఇక మీ కంతే. 

[నేపథ్యమున] ఆగు రామచందుని. 

మం: అబ్బ! చెప్పరాదా? 

[నేపథ్యమున] పట్టాధి షేకము. 
మం: ఆః నిజముగానే! ఎప్పుడు? 

[నేపథ్యమున] ఏప్పుడోనా? తెల్లవారుసరికి. 

మం: ఇప్పుడీతని పట్లాభిషేకమున కంత తొందరయమి? మహారాజు బాగుగ 

నున్నాడా ? 

[నేవథ్యమున] అటు లడిగెదవేల ? 

మం: ఏమియులేదు. అతడు నూదేవిగారి యింటి కీ యుదయమునుండి 
యిస్పటివరకు రాలేదులే, 

[నేపథ్యమున] ఇక ముందుకూడ నటులే జరుగు నేమోలే, 

మం: తెగసాగక పో, 

[నేవథ్యమున] సాగదీసిననరే _ చంపిననరే గూనుమాతకము వదలదు. 

మం: [తనలో] సుగుణరతుడు శాంతవచోయుతుడు నగు రామభదుని 
పట్టాభి షేక మనుటకంటపె, సుగుణరతుడు శాంతవచోయుతుడుగగు భరతుని పట్టాఖి 
షేక మనుట (శ్రవణానందకరముగ నుండునుగాదా! రామభద్రుడు రేప్ప సట్టభ|దు 
డగునా? అది మొదలు తుద యెరుగని దశరధుని యాజ్ఞయా? అందులకు మూల 
గూరుచుండి ముక్కుమూసుకొని మూఢ్ముడెన మునలిముని యామోదనూ? అందు_పై 
గలలోనైన జిల్లిగవ్వ విడుచు పెరుంగని కౌశల్యదేవి భూసురసమారాధనమా* అది 
గాక యామూఢజనులుచెడ [దొగి యొడలు తెలియక తై యితక్కలా? ఏమి వింతగ 
నున్నది: చూచెదనుగాక! క్రై కేయీ! కై కేయీ! మేడపై లేదు. వేడుక జూడదిగి కా 
బోలును! ఆ! ఏమిది ః ఏమిది! కొంపలుగాలిన ట్లీవెలుతు రేమి? రామపట్టాధి షేకమున, కై 
శ్రీలు దీపములు ముట్టించుచున్నారా! ఆ మహోత్సవమునశే నేనుగూడ నొకవింఠ 
యగ్ని నిక్కండ ముట్టించెదను.. వీరు ముట్టించిన యగ్ని తెల్ల నారుసరి కొరునుగాని 
నేనంటినచిచ్చు రేయింబగ ళ్ళవిచ్చిన్నముగ ;నంవత్సరములకొలది నుండును, ఫీర 
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వత్తులను, జమురునే కాల్చునుగాని నావహ్ని, పురమును, పురజనులను, భూపాలుని. 
సర్వాంగకముగ దహింపజేయును, కైకేయీ ; కైకేయీ 1 వట్టిమొద్దు | కిందకు(బోయి 
చూబెదను, 

(|కిందకుదిగుట నభిసయించి 

కైకేయీ 1 శ్రైకేయీ ! ఇదిగో । ఇక్కడ పహోయిగా నిదీంచుచున్నది. సలీ, 
సఖీ (లేపుచున్నది) 

కైక : (లేచి కనులు మూసికొని) మందరా | 

మం: కై కేయీ । ఉఊరంద జాందోశినపడుళుండ సీపు పిమితముగ ని|దించు 

చుంటివా ? ఊరంద టుపవసించి జాగరములు సేయుచుండ నీ వప్పుడే భోజనముచేసి 
(పక్క జేరితివా ? |గామములోని య శేషజనులనేతములయ్యం దీ దీపాలవెలు(గు 

పకాశించుచుండ, నీన్మేతముల కంధకారమా ? నీకన్ను లిట్టి మహోత్సవము నేల 
చూడ(దలయుకొనలేదు ? నీచెపు లిట్టి మంగళధ్వవుల నేల వినదల(చుకొనలేదు ? 

కైక: ఏమహోత్సవము ? నేను వినలేదు చూడలేదు సుమా | 
మం ః అలాగా? నీవు చూడలేక కనులుమూసికొంటి వనుకొంటిని. నీవు విన 

లేక యీమూల దాగితి వనుకొంటిని. నీవు మనసున నాలోచింపలేక మైమజచి ని[దిం 
చితి వనుకొంటిని, 

కైక : ఆలాగుకాదు. నే నేమియు గనలేదు, వినలేదు, 
మం : కన్ను లున్నందుల కివ్పుడై న వానిని గృడార్థముల జేసికొనరాడా ? 

(శ్రవణము లున్నందున కిప్పుడైన వానిని బావనబులుగ చేసికొనరాదా 2 ఇటురా! 

దేహ మళాశ్వతము, ఇంత వేడుక సీవు తిరిగి చూతువో లేదో ః ఇటురా ! ఈ చూప్ప 
తడకయొద్ద నిలిచిచూతుము. ] అట్లుచేయుచున్నారు | 

కైక: ఆహా! ఎంత వేడుక జరుగుచున్నది ? ఈ నర్వజనానందమునకు 
గొరణ మేమైయుండునో ? 

మం : కైకేయీ! నాతో నీకు బరిహాసమేల ? ఎబుగటస్లే నటించుచుంటివి | 
ఎంత గడుసుదానవు ? 

కైక: నిజముగా నే నెటుగను, నన్ను విశ్వసంవదగును, 
వం : చాలు! ఈమాటల కేమి | మహారాజుగారి మూడవభార్యవు; ముద్దుల 

యిల్లొలవు; మురిసెముల గనివి, సీకే తెలియేకపోవుపెట్లు ? *౨టు చూడు. భరతుని 
సుగుణపుంజమువలె నా దీపగణ మెటుల |పకాశించుచున్నదో ? భరతుని (పతాప 

రేఖలు దీవి నాకమించువై ఖరి బేకజువ్వ లె ట్లుప్పరమున శెగురుచున్నవో ? భరతుని 
యశచ్చం దికవలె.... 

శక * భరతునిపే రెత్తుచున్నావు; మేననూమయింటినుండి వాడు వచ్చు 
భున్నాడా యేమి? అందులకు జను లీ వేడుకను చేయుచున్నారా ? 
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మం : భరతుని మొగమునకు నా మొగమునకు [బజ లింత పండుగ జేయు 

దురా ? భరతుని జన్మదినమున నిట్టిపండుగ జరిగియున్నదా ? భరతుని వివాహమున 

నిట్టివై వైభవము తటిస్టించెనా ఇ భరతుడు మేనమామగృహామునకేగుట జను నటుగ 

వైన నెబుగుదురా ? అట్టిచో భరతు డిప్పుదు తిరిగివచ్చుచుండుటచేత జను లీ మహా 

పర్వమును జరువృచుండ్ రనుచుంట్వా ? భరతునిగొడవ (ప్రజలకు గావలయుననుకొం 

టివా ? భరతునిగొప్ప నీకును నాకున్లు గాని యూరివారి కేమి ? 

శక; అటులనెదవేల ? భరరుషి జనసష్ముతుడు కాని _యిస్పు వీ సంతోష 

విజృంభణకు గారణమేమి ? 

మం : చెప్పనా? చెప్పిన నీకు మనోవ్యఫగ నుండునేమో ? 

శ కః చెప్పు, ఉండిన నేమిచేయగలను ? 

మల : బమిచేయుటకేె. నను నీవు శ క్రీగలదానవే. 

కైక వ కానిమ్ము. చెప్పు. 

మం: బేపు రాముని పట్టాభి షేకము. 

శకః అః ఆ। నిజముగనే ? 

మం : నిస్సందేహముగా. 

కైక; (మంధరను గొగలించుకొని) చిరకొలమునుండి విననెంచిన యమృ 

తోసమాన వాక్యములను జెప్పితివి | 
మం; అటుల న రామపట్టాభిో షీకము నీకు సంతోషకరమేనా ? 

కైక: అవశ్యము వ్ సీకుమూ[త్రమో ? 

మం ః (తనలో) ఈమెకు రామునిపై నసూయగలిగించుట నాతరమగునని 

తోచదు, కొవున మరియొకదారి [దొక్కెదను. Ce) సవతికొడుకు సామా 
జ్యపట్టాధి షేకమునకు నీవే సహించి సంతసించుచుండ నీ తొట్తునై న నాకేమి? కాని 

యా 'పట్టాధిషేకమునుగూర్చి యింతదనుక నీకు దెలియకపోవుట నిజమేనా ? 
కైక : నిజమే, తెలియదు. 
మం , ఎందుచేత? 

మం: అనిన గోపముగాని _ గాని _ నీ మగడు = 
కైక : (కొందరగా) అతడేమి? ఆతడేమి ? 

మం , ఏమియు లేదు __ మంచివాడు కొడు, 
కైక ః అనగా = 

మం ; ఢారళమైన యం౦ంత:౩కరణము కలవాడు కొడు. ముద్దులిటు ఎ నూటిలటు 

మాటలిటు చేష్టలటు __ పైపై మెజుపువలప్ప లిటు = లోలోని 'మునుకొరము అటు. 

పనికిమాలిన యొడ లిటు = ప్రాణము అటు 44, 

రక [5 పమతో] అపెటు ? 
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కైక: ఉండనీయక ? 

మం: నిన్ను గొనల్యాదేవి (ప్రోళ్సాహ హముచే బుట్టినింటికిబనుప నిశ్చయించు 

కొనినాడు. 

కైక:ఛి!న న్నేల పంపను ? 

మం; భరతుని నేల పంపినౌడు ? 

వైర్: భరతుని గ గౌనల్యా[పోదృలముచే బంసవేదే | 

మం : సీకున్న వె[రితన మేయిది, ఆత డిచ్చటనుండిన రామపట్టాధిషేకము 

జరుగదని మేనమామయింటికి మెడబెట్టి గెంటినాడు. 

ఒకక్ 2 ఆల ఆ6| నిజముగ నామగడే గేంటినాడా ? నొ మగడే ? 

మం ః మగడో £ మొద్దులో ! మగడేకాడు. మగనితో సీసవతికూడ గెంటినదిం 
కైక: ౪1 ఆ6| బానిసలూ డ్ తోడై నడా ? (ఉస్సురనుచు దాని ననవలసిన 

దేమున్నది నానాధుడే దోషి _ నానాధుడే |దోహి....నానాధుడే విషన్వభావుడు. 
ఏమీ! నాతో జెప్పకపోవుటయేల ? నాతో నాలోచించకపోవుటయేల ? పోనీ స్థిరపణచు 
కొనిన తరువాతనై న నాతో జెప్పకూడదా ? రామునిపట్టాభిషేకమునకు నే నభ్యంత 
రము పెట్టుదునా ? ? నాకు రాముడొకటియు, భంతుడొకటియునా ? నవతికొడుకులను 

భేదముండవలసిన యాడుదాననై న నాకే భేదములేనపుడు తం[డియైన తనకేల యుండ 
వలయును ? ఈ దొంగతనమేల ? ఈ భయమేల ? ఈ నందేహమేల ? నాకొడుకును 
గెంటనేల? ఈ దా రన్యమేల ? మంధరా ? ఇక నాపతి నాయంతఃపురమునకు రాడం 

టినా? రాక కపోడుసుమీ 1 

"మం: వచ్చుననియే నిశ్చయపరచుము, తేప్ప వచ్చినలాభ మేమున్నది ? 

కైక: ఏమి? 

మం : తెల్లవారుసరికి రామపట్టాభి షేక మగునెడల సీపతికి (బభుత్వము నశిం 

చునుగదా ! ఒక డింత పెట్టగ దానే తినవలసియుండిన సే సవకావృత్తి కొతడు దిగిన 

పడు నీ శేమిచేయగలడు ? నేను సీ యింటికివచ్చి సీకెంతమేలు సేయగలనో జేపటి 
నుండి యాతడు వచ్చికూడా నంతకంటె నేమున్నది ? 

కైక ఏ అయిన నింక నే నేమి చేయవలసియున్నది ? 
వం రామపట్టాధిషేకము స్రీ కంగీకృత కార్యము. కావున మనమద్దట 

మొక్కటేపని చేయవలసియున్నది. 

కైక: ఏదది ? 

సై క సేవావృ తి, 

కః (కోపములో) ఏమి? ఏమీ? 

వో * నీవొక సురటియు నేనొక చామరముబుచ్చుకొని కౌ సల్యాదేనికి రాజ 
మాతకింత వినసరవలసియున్నది, 



ద్వితీ యా౦కము ల్లి 

ఒకక ః చీ! కొటులు (సేలక నోరు గట్టికొనుము. 

మంధ : నాపై € గోపమేల? రాముడు |పభువై నపుడు కౌ సల్యామహాదేవిశే 

నమ స్తగొరవములు ”జరుగవలసియున్నవి, ఇక నీకును నాకు నానుహోరాజాజ్ఞ 

పాదసేవ తప్పదు తప్పదు. ముమ్మాటికి 6 దపస్పదు. ఆజస్మమహాభాగ్యకరిశ నై, ఇంత 

వణకు బత్యనురాగ విధానమ వె, మహో, వెభన మనుభవించిన నీ కా పరిచర్య యల 
వాటు లేకపోవుటచేత నంచులో (గూడ నీకు దిట్లు మొబ్లు దప్పపు కానోలు నని 
నే నేడ్చుచున్నాను, 

కైక: చీః చీ! పలుమాట లాదెదవా? సతి నరచేతిలో నిమ్మపండువలె 
నాడించిర నేను (భూభంగము చేతనె దానవసంహారియగు దశరథుని గడగడలాడిం 

చిన నేను... కాంతుని సంపూర్ణవశంవదునిగ చేసికొని సవతుల నందజిని గీ పెట్టి 
చిన నేను పరమాధిమానధన _నైన నేను నేడిప్పుడు కన్నులు తెలవని బుడుత్ని 
సింహాననముపై సింగారించినంతమా[తమున __ నాయాధిక్యమును వదరి, యధిమాగ 

మును బరిత్యజించి, యహాంక్నతిని జంపుకొని, స్వాతం త్యమును మన్ను(జేసికొని... 
యా పనికిమాలినదానిని గొలుతునా ? దానితో మాటలాడుదునా ? దానివంకC 

జూడనై న జూతునోొ | 

మంధ : ఇవి యన్నియు వెనుకటి (ఫగల్భతలు. 

ఒకెక ఏ వెనుకటి (పగల్భతలో * య్రిష్పటి సమర్గతలో, కొని చూచెదము, 

మంధ :ః కనుల నీరుబెట్టుకొని రాషీని రామసట్టాధి'షేకమును జ 

ఒకక ః కన్నీరు నేను విడువను. నా సవతిచేత భీడీపింతును, 
మంధః పట్టాధిే ఇక మాగినప్పుడు కౌదా ? 

ఒకక ; ఆయని వేశయైనదా? రాముడు కానీ! గీముడు కానీ! నామర్యాద 
పోవునపుడు నేను నోరు మూసికొందునా! ఈ దొందిలోని జీవము లెగిరిపోవుట కెన 

నంతోషపూర్వకముగ నంగీకరింతును గాని నా సవతియుచ్చతను నేను సహింతునా 
అందులో నా కనునన్నల మెలగిన సవతి_నన్ను(జూచి దొంగమొగము వై చుకొని 
చల్లచల్లగ జాజిన నవతి_తనపై నాధునితో నే నెప్పుడేమి చెప్పెదనోయని తల్లడిల్లు 
చుండు సవతి యిప్పుడు నా పు[తుని మాతామహగృహమున కంపి తన కొడుకును 

సింహాన నాధిష్టాతను జేయదలిచి నా పెనిమిటిని మూల౬ గూర్చుండబెట్టి, నన్ను 
బుట్టినింటికి 6 దోసి పెట్లనెంచి కెవ్వుమని, యేకచ్ళతముగ6౬ బు|త్రుని నెపము! బెట్టు 
కొని క్షోణీతలము నేలం దలంచిన సిగ్గుమాలినదాని నా కాలికింద రాయుదును 
గాని _ ఆ అం కెకేయిని పువ్వుదుంపినట్లు [తుంపవలెనని యెంచుచున్నది. 
కౌటోలుః నొకుత్తుక నెన( గోసికొందునుగాని _ 

నుంధః సట్టాధిే సేకనును మొండిక త్తి తిచే సీనాధుడు కోయనేకోసినాడు, 
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శకః వీపీ! తదాదిషేక్ మానొదా? 'నణసిదెగ నుందుటడే నభ్యంతర 
ber ర | గ , rt CE sy wn Ta గా బన we iis! 
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ఏదు అకలి! 

కః ఏనుస్ చెప్పెను? 

కుంద “యు ర చూచిరివి నా పగ్గి। న శని గఇెంంచిన సతిని ఫు i టే 
కొంటిని. భరిము సరాగంగులిడు జ్బెనలె ఏసిఏనై చితిని, శై im Goh 

శాదుబోసి యోడి ఇతను. ఏఉయున్సదీ ? రావు గున పదు రీటిమి.= 3 చేరు 

సెరిపె సీసం, అసి కొళలం తసరోల పంంసటు వేరి బాలో నెప్నునది. 
అలాల మాలు శ Ui Kreg 

ష్ కొ పటములో హూః సీతుతాల! చీ? పామ ట్చులిలా, సన్ను నది 

చుంటిగాః చీః సణుగాకీ నిన్ను క్ కోట్రముంచు గొలున గోలబెట్టించని 
uw: > 

యడల చేను గేకయాతుజను గానె డె కాగి “| 

మందః నీవు పూచముగం దలచుకొనిసయెరల నది లప్రసాథ న్యసుగు కార్యము 

ని కాదు కోని, ,ఏీళలచ్చితత నిస్నెక్కడ పాడుచేయునో యని" నే నాందోశిన పడు 
చుంటిని; 

+ కక: ఒర్కటిదేమాట రా దుని బిట్టాభిశే కిము నిఘ్చ్ ఇ మైన దనుముః 

మంధః సంతోష కాని, అంశమా[కముబేలినే సి రాధిక్య మెటులు 

మందః కొసల్యచసిన పొనతం౦| కములు రెండు.మొదటిది భరతుని రాష్ట్ర 
సదిలా గంచేయుఓ ర్ం Sinn క లే స wy 4 తో on § bs wn ఈ జ ఎయు టం ఉటక వ (4 [అటహాత తార 

మెటులుందవలయునగ-రాదుని ద్య రద రాస్ట్రునిఖేయుట... పొంతుని రాజుగాంజేయుటం 

దక్ ఒకక hE జ్యష్ట కం రాథ్యారి డస. గాబజుదుంది ఉన్నవా 
డైన భరతుని రాజుగబేయుటకు రా జంగీరరీరితన. అదీగాక రాముని కర్ణమైన 
రాజ్యమును భరతుడు స్వేకరిందునా; శ సషకరించడు, 

నుంధః జ్యేష్టకవలననే యగ తయు యోగ్యతయు గళుగునా ? క్షీరసము 
జ్టదమున సన్ఫుళముకండె వి విషము ముందుదృవింపలేదా? 
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"కక: (సెగవి విరచి కాని, య] గజుడగు రాముడు౦డ భరతునకిబట్టము 
Qe 

ర ఉల లి హా దాటి వళ ఇ జ 

ఎట (యసూ౮ాంవిరాల' ని సె Ww అంగి వం౧౦టపగనీ అి కోచ్రు చుచున్నది. 
(ya) ( 

నంగ అం రొాయుగుంది గసు సంచేహ మల ఆందుకొరకే 

[సరమసాందు. తానె Camas హే పభంయనంసేని విగ్ముతిసి. రాముడటుల వన 

పగ re సత ఓ Neca! re) వంకా ణా సదరు నర 

ఇక రాడా. వన అుట్టనని గగన క లెగం సేమియుండును ? భరలాధి షేకము 
he 

శ్ జా ' గి 4 + ఛ్ క Uy జ + # నరు వయా అంగ లలంసినిని తొచుచుస్నుంం౦టు. ఇచ్చువాడు సర్భన్వతం | తుడై న 
6 యె + 

తం| (4; శ పన NE id (వ! స? bo” 10 గై న జ్యేషసులుడు. ఇమృనిచెప్పినది 
గ [అం ఓ అ 

క కల రాణ టక క్రయునచో మధ్యన సుస టో రోహిత్వుః ఎ ౯1 గాసున కై వచ్చినవపిస్టుని 

యగధికార అునమున్నథి ? సత ఛన్స తిన్న లోసమేయిది. అనవనరములగు సందే 

హాన్ని త్రి త ఖా! శ సల ననియు సంగికిరింపడని చెప్పుటపలన నాకొకయాన 

గలుగుచున్నది 

స సమది ? 

౧? నీథభ ర యంగీకరించునట్లు నీవు స్లి:పంచుకొంటివని 

కః అఆ అద్దనిశ్చయ మెక్కడిదిలే. రా మపట్టాధి 'షేకములకుమాత మంతరా 

రీగింపవచ్చును. 

మం : అంతమా|క్రమున నేమిలాభమున్నది ? అదిగాక దానివలన మిక్కిలి 

ముప్పున్నది. 

ర్ 

=. ఖే 

ie ర్చ eal = 

(x యము 
గి 

౫ (గ 
అథ రూ 

దీ ? 

సల్యాప్తతునివే పట్టాధిషేకముచేయ రాజసంకల్పనుగుటచే నీ 
వానిసలకు గూడ సీయందు గౌరవము సంపూర్ణముగ నశించినది 

ప్రీ గో మ్య 

ల సపత్నులకు [దిజల 

అట్టిచో నొక్కు రామపట్టా భిషీకనిరోధికచేచేసి నీ ఫూరుకున్నచో నిప్పటిగౌరవ 
డా) 

'హైన్యమునకు గాటలసినంవనింద శొడుపడునుం (పజలక ట్ర నీపై శ|తుత్వము (పబ 

a గాబులక్ళణులు నీన్ఫు రూష్బదూసచెంతురు. అదిగాక బలాకృష్ణాంగీ కారము 

గావున సీకతీ/సాణ పరిలి రోజేరి యీ పిశాచము సదలిన మంచినీయనియే యూహిం 

ప అనో గును రాజుగా జేంయబడివృండిన (పజలు నోరెత్తుదురా ? రాజమాత 
వగుటచే: నీరుం దంవటి కెంలగొరటముండును ? సిన్నపడు కాదిని నిరాకరించిన 

కొసియ్య సి పొది] రంత ముగుట Ws : నీకింత యాపళ్ళికోపదవమును 

వెచ్చిపెటిస సూమెసు రాశచింంపాసిబెబ్టుట సీ సీపు (బతినిధికొదా సహ బగదీర్చు 

కొనలేని sg కల్ల! 2 { నన. | 

ః (కోపములో 9 ఆ: ఠీర్చుకొనక యూరకుందునా ? ఎస్పటికై నను 
నే వా వ. (దాణములునిన్భీయుండ గా దానిని దఠచుకొనినంతపని చేయకుం 

ధునా ? 
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మం: ముఖ్యకొలము దాటిపోయినపిమృట నెప్పటికో సీవుచేయగలది 

ధోదనిమే. 
కైకః ఛీ! ఛీ! సీతల్లిపాలచే నేనును నీవును బెరిగినచనువుచేత సీవను 

కఠినవాక్యముల కింతసేపు నహింపలేక శాంతించుచుంటిని. ఇక జాగర్త! 

ముం: ఆ యభిమానముచేతనే యింతగా నేడ్చుచున్నాను. ఇందుకొలకునాపై 

బగసాధింపదలచితివా ? ఏమి సొలభ్యముగానున్నరి ? ఇంతకాలము నిన్ను నెం్తిపె 

బెట్టుకొనియూరేగి తుదకు నేలను భళ్ళున విసరికొట్టన సీ నాధునిపై బగ 

లేదా ? సీనాథునకుమందుపెట్టి, నీకంటిలో మట్టిగొట్టి నీకొడుకు నింటినుండి వెడలగొట్టి 

నిన్ను ముప్పతిస్పలబెబ్టుచున్న నీనవతి'పై నీకుబగలేదా ? ఎంతవిరుద్దము ? ఎంతవిరు 

ద్దము ! ఒక్కపాల|బితికి యొక్క-|[పక్కబండి, యొక్కళల(పుగలిగి యొక్కంరీతిగ 

నిన్ను గనిపెటుకొనియుండి సర్వదా నీకేమనునుగోరి “ఈ బౌరనాది" యని 
యింతగా |బ్రాకులాడు పరిచారికనై న నాపై నీకు బగయా ? 

శెక; ఆహా! ఇక జాలు! ఇక జాలు, (పస్తుత భరత పట్టాభి షేకమునకు 

సొధనమేదో ముందు చెప్పుము. 
మం: అలా గడుగరాదా ? తొల్లి దేవాసురయుద్ధమున సీవు సీపతియును= 

కైక: అదేమి ? కృతయుగకార్యమైన దేవాసురయుద్ధమునకు మేముపట్లనిదే 
మం: అదిగో 1 ఇటిగడుసుతనపుమాటలుమాత మున్నవి. గవ్వవిలువచేయని 

పలుకులు నీవి, రాజ్యములు నిలువచేయు కార్యములు కౌ సల్యవి, అందుచేతనే యా 

పెద్దమ్మ పెద్దమ్మరూపముగ సీనెత్తిపె దాండవించుచున్నది. 
కైక :ః అబ్బ! వదరక చెవవలసినదేదో చెప్పు. 
మం : కుళంకలజేయక వినదగిన దేదోవిము. తిమిధ్వజునికి దేవేందదునికి జరి 

గినయుద్ధములో రణకారవగునిన్ను సీనాథుడు తీసికొని దేవేర్యదసహాయ్యమున కై 
పోలేదా ? న 

క3ైకః బానుసుమా 1 ఎంతటి పూర్వవృ లాంతమును జగప్పికితెచ్చి తివి. 

మం : పూర్వవృతాంతమేకాదు, |పస్తుతావళ్యక మైనదికూడను, 
కైక; కాఫీ అప్పుడు ? 

నుం: రాకససాయక|వణపీడిత్తుడై మూర్ననొ౦దిన నీకొంతుని రధమును 
యుద్దశా స్త్రనిపుణవయిన సీవు దూరస్థలమునకుటోనిచ్చినిలుస నీకాంతుండు. మేల్కని 
నిన్ను మెచ్చి... మయమిచ్చె జ్ఞాప న్నదా ? 

కెకః ఆహా: అహా! రెండువరములిచ్చినాడు. ఇచ్చి కోరుకొమ్మనగా ముం 
దెప్పుడై న గోరెదనని చెప్పితిని, 

* మం: ఆముం దిప్పుడువచ్చినది. భరతుని పట్టాభి షే మొక. నరము; ధామ 
వనవానము రెండన వరము. 



ద్వితీయా ౦ కము 81 

కైక? ఇంకనేమి ? ఇకనేమి ? గెర్చితిమి అద్భా! నీ కెంత ధారణాళ క్రీయే? 
ఈతెలివి నీకు గూనులోనున్నదికాని తలలో లేదు, 

మం; పరిహాసమునకు గావలసినంత సముయము ముందున్నది. (పస్తుతకార్య 

మును జూడునుం 

కైక: ఇక జూచునది యేమి ? మన సంకల్పము నెలవేజినది, చూడు । 

చూడు ! కాని కొని. 

మం: ఈచూడులు నీ కానులటుపెట్టి కార్యమును బరిశీలింపుము. 

* మనకు భరంతపట్టాభి షేకముల్ తోడనే సపత్ని సంపూర్ణముగ స్వాధీనయె 
మన త లగునప్ప డనావన్యముగ వనవాసమేల ? వలదు __ “వలదు. 

మంధః అయ్యయ్యో |! కొంపముంచుకొన దలగుకొంటినా? అయ్యయ్యో? 

ఇంతదూరదృష్టి లేదేమి? రాముడు రాష్ట్రమందుండు భరతపట్టాధిషేక [ప్రయోజన 

మేమున్నది? జను లందరు రామవళ్యులని యెరుగవా? అంతయేలి? పరమశ|తువై న 

నవతికొడుకగుటచే నీ కాతనిపై నుండవలసిన సహజవిరోధమే లేక, నీవే యింత 

యభధిమానముతో సంకోచించుచుండ నిక (బజల కౌన సర్వజనరంజన సమర్థుని పై నెంత 

యనురాగముండునో యూహించుకొనరాదా? (గుండెలు కొట్టుకొని) అమ్మ! అమ్మ, 
రాముడు రాజ్యమందుండ మనకు (బతుకులున్నవా?ః భరతుని రాజ్యము వనర? 

భరతుని (పాణములు నిల్చునా? అయ్యయ్యో ! ఆ లక్మణుడు:! మిడిసి మిడి 

రాలువాడే? కొపన్వభావుడే ? పరాకమనంపన్నుడే ! కొంపలంటింపడా ? స. 
పాతర వేయింపడా? ఇక _నేమున్నది! అయ్యయ్యో! రాక రాక వచ్చు రాముని 
కోపమున 'కెదురున్నదా ? ఏమీచేసిన నె నై న శాంతించునా? సమ _న్హసెన్యము నమస 

భండారము చేతిలో నుండినను భరతుడు రాముని కీడు కొగలడా? అయ్యయ్యో! 

రాము డేమి సామాన్యుడా ? వై క్రి మెత్త నివాడుగ సున్నాడనుకిె”నుచున్నావు 

కౌదోలు ఎంత కఠినుడు! ఎంత సట్టుదలకలవాడు? ఎంత బాహుబలాద్యుడు; యెంత 

ర! ఆయ్యయ్యోః రాము ఊరకుం౦ండుటయే? తాట కాంతకు 
డైన రామునికి గెకేయియు మంధరయు నేమి లెక్క = ఇంత వెణ్టిపడుచున్నా నేమి? 
గాదేయసవనరంరిక్షణధురీణుడై న రాముడు : “జృంభ కాదిమహోస్త్రపర్మిగహూణ [పవీణు 

డయిన రాముడు అమ్మయ్యా: హరధనుర్ధండవిఖండను డయిన రాముడు అయోధ్య 

నుండుటయే! ఇంతకం కు శెలివిమాలినయూ హా యుండునా? అట్టి రాముని కగ్నికి 

[బ్రభంజనుడు తోడుపటునట్టు లాసౌమి(తి అంటుకొన్నంతనే ₹తఘ్నివలే “శ్పీరిపడు 

లత్మ్మణుడు = జ్యాటంకృతిమాత విచలితదానవహృదయిడగు లక్ష్మణుడు = (ప్రళయ 

కాలరుద (పతిమాన (పభావుడగు లక్ష్మణుడు .... తోడుపడగ భరతుని నామమైన 

నిల్చునా। ఒక్కగా నొక్క కొడుకైన భరతుని జంపుకొన దలచినయెడల రాముని 
యయోధ్యం ధుండనిన్ము. 
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ఒకెకః మంధరా! నాబుర్ధి యింతవ5కు వ్యాపింపలేదు సుమా: రామవపనవాన 

మవశ్యము కరుగవలసిన దే, 

మంధః తధాస్తు, 

ఒకెకః ఇంక నానాధు డిక్కడకు వచ్చు (పల్ 1s ew 

నే నాతనిని జూడగోరితినని నీవు చెస్పునలవు నీ వాంగిగో సనిగాలా వామన Muah, 

నిన్ను జూచి యాతడు కొణకొలరాడుచుందు, ౪. ఏం సట ఇన" టు 

కప్పు డాతనిగూర్చి కొండెములు చెప్పుటుంటు వని మౌ అం" ST 

యొకతెను బంస్పదును. 

మంధః అతడే వచ్చును. ఆ | పయణ్న:ుము ఎను వహాన్యముగ ప సెనసులే, 

కాని, నీవిప్పు డేని చేయవలయునో యెరుగుదుబా ? 

కిక; నాకింత కేమకరమెన యుపొయముసు చప్చనందులక సయ గొని 
Gn yn 

యాడవలసీ యున్నది. 

మంధః చాలు చాలు, ఇప్పటిమాటలే. ఇది సపూకముగా. ఫలించుసింకి సీస 

నాతో నూటలాడుదువో లేదో! పోనిమ్ము! నీప్పు ముందు [డో ధాగారయిసు (పవే 

శింపవలయును. 

కైక: అవియన్నియు నాకు జెప్పనేల? ఆ సొస్లేవో నేను ఐడెదనుగాదా? 

మంధః; (నవ్వుచు) అనగలం మూథువార్డుంసీరు [దాగించగల సమర్హత 

నీకున్నదని యెరుగునా ? అటులైన నేనింక వోయెగను. చూడు = రాముడి న్ 
దలచిన సింహాననము ఏ భరతు సేధిష్టింప జేయుట = అంత.౦ బి ముఖ్యమసరి = రొమ 

బాణము మారీచు నెగరగొట్టినటులు - నీ కోను = రాముని Maes 

(దోసివై చుటయే కాక _ అక్కడనుండు భాధాబ్యుగాదిసజ్వయిలతో నమణ ప టు ద 

పర్యంతము తడుముటయే కాక __ఆ సముద్రముగూడ దిటిపోపునట్లు చేయ 
పలయును, 

_కెకః తధాస్తు. నేను కోపమందిరమునకు నోప్పదును. 

మంధః నేను నీభర్త నిష్పుడే జాగరూకతతో పంపెదను, 

(ఆర్డరు నిష్కమింతురు.) 
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పట్ట భంగరాఘున మును 

అణ ళ ల లాక్స్ 

పాదుకా సల్లూ భిఎకము 

తృతీయాంకము 

MEARE వ వ RE RE KE మ Ye eye 

గ్, 

(ప బేశము: = కై కేయి యం౦ంతఃశ్రరములోని భాగము 

((వ వేశము: ---దళశరఘింయ,ం) 

దశ... ఏమి? శయనగృహమైన యిచ్చటి కింక నేల రాలేదు? 

విద్య లేనిముఖము లాగు, విదయ మైన 

మననటులు, లజ్ఞ లేని నంభాషహంబు 

వలెను, శుభ్గగతిలేని నశావనము బోలె, 
క్ర న చెలువలేని యిచ్చోటు నిక్సీ)క మయ్యె. 

శ అక పట్టంజూల దనియు ని క్లైలెట్టం 

దగిన రువ, యశ్షై యేడు పంతేటచె హాస 
ముంట, నరనట ఫనయముకంళ, సతి ల 

చితత, యభార్ల కూట, రంజించు నన్ను, 

| (కోను మధు కోశమున కీ(గకాటు, స్వర్ణ 

శేతకికి ముండ్లపోటు, సంస్పాతచంద 

న లతకు. యాట వొందంగందగిన 

బోంటిసత్కు వకు. జీప్సమాట వేటు. 
మొదలె మూతిముడుపు గలమ.దిత, యందు 

మైన గొటజక చ్చువలె గూనిచానిన యెదొ 

నన్నుగుంజిచి ముట్టించు; నంతటను బుస్సు 

మునుగు _బేలును “మందుకాయీన లె, నబల, 
అంతఃపుర పరిచారకులారా। కై కేయిని మీరిక్కడ నెప్పుడు చూచితిరి ? 

నః కటికు నాయి, వ క్రగాత్ర నైల్యము లున్న 

గూనిదాసి, కొజుక రానికొయ్య 



పళ్ల పాదు కాపట్టాఖిక ము 

త 

దీని చేరి, (ప్రంటచేనిం గొడవలిష్తా (ర 
గునను నాదుగొంతు గోయు నెపుడో. 
—— 

(నేపథ్యమున) ఎప్పుడేనో? ఇప్పుడే, 

దళ___ఆహాః ఏమి యమంగ+ళివాళ్యము: (ఆలోచింని) కె నేయి యిక్కడ 

కెప్పుడు వచ్చినదని నే నొసరించిన |పళ్ననమున కిది యు తరము(కొచోలు ఇక్కడ 
కామె రాలేదని యనుకొనుచున్నాను వచ్చియే వెళ్ళిసద(ట. వచ్చునరికి నే నిచ్చట 
లేకుండుటచే నాపై (గోపము వచ్చినదని నే నూహింఠును. మఅలం (గోధాకార 
మున నామె [సవేశించెనా యేమి ? వ్ 

గ్ అన దీయాన్యనని'తారుజాలయం బు 

'లెల్లపాడయ్యెగాని యాయ్యిటి స్తంభ, , 

లగ్న దార్ల మెట్టిదిమొ? యీ లలు కావు 

రంబు నెలకు నిరువదిదినంబు లిట'నే 

అయ్యో: కోపభవన మనుమాట తలంపునకు రాంగానే గుండెలు చెదురుచున్నవి 
హోః కైకేయి! నీకు |గోధమందిరమే కాని నాకు. బణసంకటమందిరము సుమా | 
అవి&ః! యీమందిరమార్భ ముస౬ బుష్పములు |కింద( జల్లబడియున్నవి, కోపొవేళ 
మున గచభారాలంకౌరములగు [పనవములను బలాత్క్మారముగ నూడంబెటికి 
భూమిపై నామె ఐడవై చి యుండును, ఓసుమములారాః 

గీ చెలం లలితములౌ మిము చేల గొ న్వైయ 

జెలికిం గోపము నామింద, శిశు మోకు 
గలిగె, నిం డియలోలు రకారణముగ 
నిటులు పరమపూజ్యులను బాధింత్రుగ-జె, ౨ 

గీ, కలికి కలకలనగవులం బలుకునపుడె 

గుండె లరచేతలో నుంచుకొందు; నివుడు 

కొొబుకొొజులు రుసరునలును పరగ నటుల 

(బతుకువాండ? నిశ్చయ మిశ |బతుక' లేను, 

గీ, దరికి రానీయకున్నను, దన్నినను, మ 
టంత బుజ్జగింపుల నూజడించి చాని 

గౌగలింప గవ లె. గష్టకలన నైన, 

(ఛయగలితఘోటి శాతు చేవట్టినటుల, ) 



గ్, 

తృతీయాంకన్లు వీర్ 

మొద్దులాగున 'నెవలని ముదితథేం కు 

నెగసి బుస్సుల పెంబడుమగువ పీయత 
Qe 

ర యగుంగాదెః కాసారనీరంబుకంకు 

నా యంణో క్ఞితాం బుపూకంబున లెను ఫో 

కాని. తిరిగి యీగూనిదాసి నాప్రియురాలితో నేమి తంత్రము పెట్టినదోయని 

భయంపదుచున్నాను. ఈ నక దేహమును గోజలోనికి .రాసయ్యకుండ నభ్యంతరపెట్టు 
నెడల న స్నీయంతకఃపురములోనికి రాకుండ గై చేయి వారించును కాన, 

ఆ 

గీ, 

గ్, 

నవరసా మోద మైన యీ నాలికొొరకు 

గూనుడానిని గూడను గూడకట్టు 

కొనగనల సి; (నుద్ద్రంధంబు కొబకు చంక 

బెట్టబడిన క చెర wy ce 2.6 

వగ్చనభూభ ర్త లఖలాధికారు లన్న 

మాటయేకాని లో లోనిపోటు లన్ని 
యెవరి కెఖుగంగనచ్చు? వా రెపుడు నగరు 
నందు గలచాసులకు దాసు లగుట నిజము, 

లలితలకణలీలాక లాప రూప 

మంజుతవు మైన “శేకయాత)జయులసహాడ. 

గసుటిలయా మంథరనుగూడి కుటిలయ య్యె 

(వంక వెదురునం (బాకెడు వల్లినోలె. ) ఇ ౬ 

(కొంచెము సడచుట నధినయించి) అదిగో! అదిగో! హో! ఎంతక ప్టము. 

= కుడిచేయు తల, క్రింద చడమవచేయి మెడను 

బుగెపిం గదియించి మోము నంచి 
౧ 

ధరణిచే నొకొపరోాధరమును నవ్యబా 

హువున "వతళొకటియు నొ త్తబడంగ 

మోకాళ్ళ దరింజేర్చి ముడిచి బిగ్షగ నుద 

ర (పచేశమునం జేరంగ నడిమి 

వికలితకచభార మొకకొంత |ప్రక్క-దు 
స్పటిగ “వేటొళ కొంత పచ్చడముగ 
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గీ. కీతచాధను గుండెలరీతి బండు 

మానిసినబోతలె నాకాంత లేనిఫోని 

కోపమున6౬ బామువ లె బుసకొట్టు చదిగొ! 
(పక్క_పాటన శయనించు వట్టినేల. 

గ్, శేపటి మహోత్సనం జేమి* రేయి నిప్పు 

డిట్టి ప్రారబ్ద మేమి? హో! యెటులు కలిగ 
విది యెటు |! కడ'తేబునో! యెన్వండెలుంగు 

"నేమి "సేయుదు దైశమా యిప్వుజేను? న 

గీ, ఏమి సేయుట శేమున్న దింతికెట్టు 
తైనం గోపశాంతి సేయంగనలయు 

లేకయుండిన జీవము ల్నిలువంగల మె 2 
(నెలత (శేగన్ను నా యసువులకు నెలవు.) [*. 

గ్, కోపహరణ వాక్యకోటికిం గాత్తగా 

వెదకు ఫొనంగవలెనె! వేయిపటులు 

వళ్లవేసికొనిన పాఠ మున్ని దికచా! 

యొప్పు6 జెప్పువాండ నువిదడకను. 

(కేకేయిని నమీపించి) (పొణ[పయా! శై కేయాీ । ఇది యేమి? ఇది యేమి? 
నావలన నపరాధమేమైన కలిగెనా? ఎందుల కీ కోపములు? నీకు(గో ధస్థానమైన 
కొసల్య ని న్నేమైన దూలనాడెనా ? అయ్యో ! మాటాడవేమి ? నీవు పరమాభిమాన 
ధనవని యెరిగియుండియే, నీవు పారతం|త్యదూరవని యెరిగియుండియే నీయెడ 
నివ్వరి మలంతయపచార మెవ్వరివలన గలుగునో యని వేయికన్నుల గనిపెట్టుచు 
నిన్ను సమగొరవపూర్వకముగ నాదరించుచు నీ నిరంతరానుగహ ప్రా పీకి వేయి దేవుల 
నారాధించుచు, సీ ఛాయవలే నిన్ను సర్వధ్భా యాశ్రయించుచు నా యధిమానము నా 
[(వాజము నా యాత్మ నీలోనుంచుకొని విధెయుడనై నేను దినములు గడుపుకొను 
చుండగా నయ్యయ్యో ! తిరిగి యిదియేమి ? ఈ కోవమేమి? నా పాపమేమీ ? ఈ 
రోష మేమి? నా దోన మేమి? [పాణనాయికా 1 పలుకనా ? (కై కేయిపై చేయివేసి 
నిమురుచు) పరమవి ధేయుండనై న న న్నిటులుచేయవలసినదని యాజ్ఞాపింపరాదా ? 
నేను సీ మాట కెదురాడుటకు సమర్థుండనా ? ఇదిగో ఇటుచూడు ! అబ్బః ఇటు 
చూడు ; అబ్బ ! ఇటుచూడు ! హరి హరీ! ఎంతకర్మము తటస్థించినది ? 

కెకఃనీ కర్మముకాదు నా కర్మము, నా (పారబ్ధిము. నను మాటలాడింస 
సీసము. “ఏమి వాంఛించికినో యగ్గుగర్లాదా ? ఆజ్ఞాపింసరావా + నీకు వ్యతిరేకముగ 



తృతీయా౦ కము శీ? 

నిలుకుటకు నేను సనుర్దుడనా ? పరమవి దేయుడనై సీసేవ నాచరించుచురిటినిగదా 1” 
అంటివి. హో! ఏమిమాటలు ! ఏమి నదతలు | ఏమ్ తియ్యములు ! ఏమి నెయ్యములు 

ఏమి[పమాణములు | ఏమి వినయములు : ఏమి స్తో తవిధానములు 1 ఏమి నైచ్యాను 

సంధానములు ! చాలు చాలు! సే నెబుగుదును. అధిమానమునువిడిచి ధైర్యపడి 

“దేహి యని నోరుతెలచి చేయిచాచి నీపాదములపై. సీడ్గిలబడి యడుగక యడుగ 

వలసినదానినై న నిన్నర్టించినయెడల సీపు నాకో శ సమకూర్చెదవా ? నా దీనత్వ 

మునుబాపెదవా ? నా ముద్దు చెల్లించెదవా ? ఎందులకు ? ఎందులకు ? కొండలుదాటి 

పోవు బూటకముమాటలతో నేమి (పయోజనము ? వలదు వలదు నే నడుగనక్కర 
లేదు, 

దశ; ఆహా: ఏమిమాట లాడుచుంటివి ? నీ వడుగుటియు నే నంగీకరింసక 
పోపుటకూకనా ! అటు లెప్పుడైన జరిగెనా ? ఈ తనువున జీవములుండగ నటు 

లెన్నడై న నంభవించునా ? ఎంతమాట? సీ వర్థిqనకు ౦డగనే నీచి త్రస్థములగు నభధి 

లాషలను నీముఖలకణములనుబట్టియు, సీ వాగే రినిబిట్టియు; స్ పరిచారికలవలన 

డెలిసికొనియు_న్లే నింతదనుక నెణవేర్చుచు నీ పంచర్యను జేయుచుంటినని సీ వెరు 
గవా? నీపరిచాగ్గీక లెరుగరా ? నొ మనస్సాకీ యెరుగదా ? లోక మెరుగదా? పరిపా 

లించు భగవంతు డెరుగడా ? నేను నీకు సర్వదా వళుడనైతి ననుటకు నాదై న్యము 
[పబలనిదర్శనము కాదా ? లోకో త్తరమైన నీ సౌందర్యము [పబలతరమైన నిదర్శనము 
కౌదా ? ఓసి వ్యెరిదానా | మునలిదళరధుని ముక్కు బట్టుకొని యిష్టానుసార మాడించు 
ముద్దులయిల్లా లెవతె యని యావాలవృద్ధులలో నెవరినడిగినై న “గె గైకేయి, కైకేయి 
యని వా లేక [(గీవముగ బలుకరా ? అట్టి జనవాక్య మందులకు 'ప్రదిలనిదర్శనమని 

కౌదా ? ఇంతయేల ? నన్ను నా రాజ్యమును బాలించునదీ నీవేకదా ? 

కైక! ఉన్న దీమాటల బండాళ్షమే. ల 

దళ ః మాటలబండారమో | [క్రియల నిదర్శనమా 1 చూచెదవుగాక అడుగు, 

నర్వసిద్ధముగ నున్నాను, 
కైక : లేదనుటకుం 

దళ : కాదు ఇక గోరదగినది లేదనిపించుటకు నీకు నొ'పై గోపములేదని 
' పించుటకు పరమగంభీరమైన నా యనురాగమునకు లోపము లేదనిపించుటకు విను 
చున్నావా ? 

కైక : అబ్బ! అబ్బ ! (శనణానందముగ.. | 

దళ : మాటలచేగ శ్రవణానందమే కాదు. చేష్టలచే నంపూర్ణహృదయానంద 
మీయ్న సిద్ద్ధమున నున్నాను. ఇప్పుడై న నమ్మెదవా ? 
AEs నీ నప్పుడే యేమిచేసితివని నిన్ను నమ్మవలసినది ? షంక్ శే నగ్గు 
గళ్ళేలధు సీవు నిరాకరింసనే లేదు, 
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దళ * నిరాకరించుడయే ? నా|పాణమైననరే _ కోరుము మారుమాటాడక నీ 

పాదా[గములందు సమర్పింతును, లోని, కల్యాణీ : న నల విశ్యసింపవు ? 

కైక 2 ఆమితాంగనాలోలుని నమ్మదగునా ? 

దళ : (నవ్వుచు) నాకట్టి తౌక్యమునుకలిగించిన ఇట్టి జగన్న్మోహగాకాళు నేల 
విశ్వసింపవలయును ? 

కెకః (కోపముతో) మంధగా! ఇటుగా! నాకు మరియక గగిగి దారి 

జూపుముః నాధునికి నేను విశ్యానపాత్రనుగాను, నే నీశనికి దుష్టస్యాధానను. కౌసల్య 
సర్వసస్ధుణాన్వితి, నే సీతనికంటికి దొంగను. ఆ జ్వ్యేప్షదొరసొని అః రిమివానురాగ 
మున సర్యడా [పాకులాడు నే నితనికి విశజ్ఞనిపా తమనే గాను నోరెత్తి మొగం 
మొతురాకొసియైన కౌసల్య యీ మహానుథావునికి ఐనను విళ్వాసిణ్థానము మంథరా 

రాఎమీ ? 

దశ : (కై కేయి చేతులను బట్టుకొని) అబ్బి 1... 
కైక ః న న్నంటకుము (చేతలు విగల్బు కొనును) 
దశః అబ్బ! ఇవ్పుడు నే నేమంటినని నీకింత యా|గహము ? ఆభోకికమగు 

సౌందర్యమును గొనియాడుచు నొచిళ ంచల్యమును బరిహసించుకొంటినిగాని నావలన 
తప్పేమికలిగెను ? ఇంత ముక్కుమీద గోపమైన నేనెటుల [బతుకగలను ? 

చిక 2 జిహ్వా[గవ్యమున నింత యనత్యమున్న నిన్ను నే నేమి వోరిచ్టింప 
దగును ? ల 

దళ ? (ఉస్సురని) ఇక నట్టిమాట నాడకు కోరుము. 
గీ.పామలయెడ ముందునకు నిర్ణయడుగు 'వెనుక 

కిడుట, యార్తులకై వదూాయంబడినక రము 

ముడుచు టరుల 'కూి యనియెడు రననము 

తోట “నుహువాహా ను "ప్పుడు (తోవగాదు. 

కైక: సెబాస్; అట్టయనూచాననరణీ ననుసరించి యిప్పు డిచ్చెదవా ? 
దశః మనఃపూర్వకముగ _ అత్యానందకరమువ ... 
క్షైక : అదిన్నూత మసత్యము, 
దశ ః అటులంటివేల ? 
శక : అనకపోవుటయేల ? ఎవ్వరికై న నెప్పుడయిన నేమైన సీపు మనః 

పూర్వకముగ నిచ్చితివా ? . || 
దళ: నీకు జ్ఞప్రిజ్ఞెలేదుకాబోలు, ఎవ్వరికో యనశేల ? నీకే యిచ్చితిని, 
చక్? ఎప్పుడు, 
దళ అనేకసర్యాయములు, 

కైక? దేనిని? 
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దశ : కొగిలిని, సీయాబ్బయగు నెడల నిష్పిడాలాడ. నిచ్చుటకు సిదముగ 
నున్నాను (కౌగిలింస బోపును) క 

కైక ఇది పరిహసనమయము కాదు, మాయావాక్యములచే నాచికివృత్తి 
సజ్జా నయులిజాలిక లకి నాటనస్తుపుం అచేవలె (బకత నముసుంచ మఠఅలింపల బాటు 

పడుచున్నావు స నరుగుదును. ఈసారి నము మోసపెటదిడురముననుకొంటివా ? 

సన్నంతిలాఘవముగి అంచుచుంటవి ? 

దశ: ననిచ్చెదసనియాన పెట్ట మసఃవూర్వకముగ నెవరి కీయలేదో చెప్పరాదా. 
కెరః చెప్బాసల? సీ చల తా ? యెవరికిని నస్నడుగుచుంటివా? నొ 

పంటి తూ పెరు లసివార్మి కెజయడల నింత (పతీష్ష సీకేల కలిగియుండును? ఎవరికో 

యెరుగకుంటి వని; ఆసన పుతపెట్రాభిషేకిమున నిన్ను రాజ్యభారము విడువ 

వలసినది కాని పూర్వసృృ తి యలవిడిచినది ? ఎవరికొ చెప్పవలెనా ? జననమైనది 
మొదలు యాచ్చాప్పృ త్రి ధ్ర మ మభోనుహునీకి పా _సధ్యయమును హృద 

యాంబుజమును ముకువంప(యసకొని ది న్యమున నిస స్నర్తించిన మహానుభావుని ఇప్పటి 

కైన జ్ఞ ప్రేయగుచున్నదా ? 
దశ... (సృ తి నధినయించి పెదఏ ఏటీచ్చి అరనీక మణయొక లాంభన 

మును జెప్పుము. 
కెక_ ఆబ్బ! ఎంతి ఏన్మ్యృతీ।ః అంబుజభవసన్నిభుడై న తపోధనునకు, 
దళ... (నందేపొముస) వ=సి=ష్షునిరా ? 

ఖ్ కైక--కొదు వసష్ష మ షమనివంశమును నింంకురము పేసినయాతనీ8, 

దళ; విశ్వమి& తుని 7 

కైక: అమహాతపళ్ళాలియిభిసంధిని "గల పరు సని తెగవారెడు వాగానములుచేసి 

కొండంతయాళ పెట, నోరుతెంచి యడుగనిబ్బ తుద కేమిచేసతివో 2 యింతలో 
మరచిన లోకము మరచు ననుకొంటివా ? 

దశ : ఏమి చేసితిని? రామచ చందు నాతపన్ఫాం దునితో ఐ౦పలేదా ? 

తక: అబ్బ! ఎండి ఫ్ర మ మొవట నిరాకరించిడివి। ఎస్నిము నాయలు 

'పన్నతినిః ఎన్నిబా ౦కు లొాదిపనిః ఎంటదై న స్యప పడద్రిత్రివి। అబ్బ: అప్పు డేమిరొదసములు! 

ఏమీ శెరస్తా దనములు: ఎమీ మూర్భాపు వశలలు॥ ఎంతపూర్యపతముః ఎంత రాద్దాం 

తము! ఎంద &మాధ్యన సము, పలికిలేదసుట కెన్నివొట్లు సడితీవి? 

దశః క స నత్యవా[గకణాన క్తిచే రామభదుని విడుచుట 
కప్పడంగీకరించితిని గాడా ? 

కైక ః ఎప్పుడు భెరవాకారుడె, కోధమూ ర్థీియె, శాసముచే మిమృందణ 
భన్మముచే సెచనిని గా చేయుడు గంతులువై. న, సీతిద నీతీ కొదని బిసిష్పుడు నిన్ను 

మందలింప, 'ధశరధుస నతులకు నాలుకలకుగూడ లెక్క.లేదని లోకులు సరిహసింప, 
ఛళ్యవా[ గ్రతణార్థమై కాదు = స్వప్రాణనంంకణాన్నక్తిచేత = న్వగౌర నాననాభిలాషచేళ్ల 
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అంగీకరింసక తప్పకహపోవుటచేత....నంగీకరించితివి. 
దశ ః ఓసి వెట్టిదానా! తుద కంగీకిరించితిగాదా ? అదియే కావలసినది, 

మధమున జరుగు గొడవలతో నేమిపని? కార్యఫలమునుబిట్టి కర్ణ. యుడ్రేశమును 

గహింపవలెను. స్టిరమైనఫలము [పఫధానమా? పరిపరివిధముల బరువు లిడుభావము 
పధానమా? (పశస్థ మై మెన భావ ముండినందులకై నం బగ్యనసానము ఫల మేకదః అది 

సిద్ధించినపుడు భావపిరీకయేలః? అది లేనప్పుడు భావహాశస స్ట మేమి లాభము? 

కె క; ఆహో! ఎట్టిధర్మసూత్మునిర్ణ య మొసర్చితివి ర రార్యః ఫలమే [పధానము 

గాని కర్ణ యుర్దేశ మనావశ్యకమని యుసదచేశించిథివిః జర్వితునిలంఘన ముపవాస్మవత 

మగునా? 2 నతితో గలహించి జన్నిదముల |గెంపుకొనిన భిష్తుడు యతిపూజ నంద 

గలడా? ఫలహారములకై చేవాలయములపంచల బడియుండు చాపనయ్యలు భాగవతో 

త్రము లగుదురా? ఇంతయేల రేపటినుండి యెవ రేరిన నీదినమువటరు నీవు చిర 

కౌలమునుండి రాజ్యముచేయు చుంటివికదా! ఒకడు నరహత్యచేసినటులు నిదర్శ్భసము 

కలుగగనే వానికి మరణదండనము విధించుచుంటివా? మృగభాంతిచే నాతడు హత్య 
చేసెనోఎపట్టజాలని కోపముననే చేసెనో, సామాన్యమగుశిక్ష నొతడుదేశింప నది 
హత్య[0లద్ బరీణమించెనో, యిటులు భావపరీక సేయుటలేదా? 

దక ; అబ్బబ్బ! ఎందులకీయననసరమెన వాగ్వాదము? నేను గాధినంధనునకు 
మనఃపూర్యకళ్యాగ మొనర్చలేదు. సరియా? తరువాత? 

కైక: ఎందుచేత ? 

దళ: నాకు సంతాసకర మగుకోరిక నాతడు కోరుటచేత, 

కైక : దుఃఖకర మెటులయ్యెను? శివధనుగృంగ వ్యార నీకు గర్గకఠోర 
మధ్మ్యెనాః ా? మారీచపరాజయము నీకు నంతాపకరమయ్యెనా! కొడుకుతో గోడలింటికి 
వచ్చుట నీకు దున్సవ మయ్యెనా? ఎంత విరుద్ధముగ మాటలాడుచుంటివి? 

దశ : (ఉస్సురమనుచు) కైకేయి! అంతకఢినో క్రులేల? రామభదవియోగము 
మొదట సంతాపకరనుయ్యెనురాని సర్యవసానమున బరమ సుఖ పదమయ్యును, 

గీ, అబల! రోదనారబ్దకార్యములు కొన్ని 

తురకు ముద మిచ్చు, బాలుర చదువు బోలె, 

నతులితో త్పాహాం చిత కార్యములు కొన్ని 
(పాణహారములు వృద్గవివాహమటులు, 

కైక : (తనలో) నిశ్చయమే! అత్యుత్కంఠచే నంకల్పింపబడిన రామసట్టాధి 
శ్నేకము నీవ మహామఃఖపద మగునటులు చేయుటయే నానంకల్పమై యున్నది. 
(|వకాశముగ) రాజేక|దా! వృద్దవివాహమున లె; (బాణహగమని చెప్పుచుంటి) హో! 

ఎంతవాడవు? నిన్నటిదనుక సీకు సను మెడలోని పూలదండన్నై యిప్పుడు నర్పమై 
చినా? ఇంళదనుక సీ ప్రాణాధిష్టానదేవళ నగు నేనిస్సుడు నీకు 3 మరణ దేనళనయినా ? 
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నేను నీకేమి చేసితిని? నావలన ఘోరాపరాధ మేమికలిగేను ? ఇచ్చెదను కోరుమని 
సీవు నన్ను నికృంధపెద్దుటచేత నిన్ను యాచింపబోయితిని, ఇదేనా నాపాపము | 
ఇంతయేనా నానేరము! 'ఇందులకేనా యీకోపము! ఈప్పుల్ల విణుప్పమాటలు! ఈకిట్లు, 
ఈ వృద్ధవివాహ [ప్రళంనలు ! ఈయువతీ పాశహరణనంభావణలు | ఆహో | ధరణీ 

బాథల త్యాగమర్యాద లెటులున్నవి? నోరుమూసికొని కడుపుకట్టుకొని యది యిది 

యనక యన్నివిధములై న బానినసతనమునకు దలయేగి సేవజేయిచున్నంతకాల'మే 
"సేవకు డిష్టుగా? అడుగకయడుగక వ. దుష్టుడా ? తలవంచుకొని 

కడుపు మాడ్చుకొని చేతులు శోడించుకొని, యూడిగము సీయుచున్నంతకాలమే 
(పీయుడా? [ప్రాఐంక్షశావనరము. కలిగి “దేహి” యని “పెదవులు విస్పినతోడనే 
పిశాచమా? స్తా తపాఠములు చెవిని బడుచున్నంత కాలము _.._ 

దళ ఏ అబ్బబ్బ కై కేయీ! (రెండుచేతులు పట్టుకొని) నన్ను కమింప్పము, 
సీ వడుగదలచిన కోరిక 'సేకిచ్చుట కిష్టములేక నిన్నేమియు నే సనలేదు, అనలేదు. 
అనలేదు. అనవసరవచోవ్యానంగ మేల? (పస్తుతాంశమునకు రమ్ము. 

కైక 2 రాముని విశ్వామి[ ళునితో _ మనఃపూర్వకముగ నేల విడువలేకపో తివి * 
దళ: అది య్మపసస్తుతము కొదా ?' 

వ క; కొదు చెప్పుము, 
దజో ః (తలవంచుకొని యుండును, 

కైక; రాజేం[దా! మాటలాడకుంటి పేమి ? 

దశ ల చిటిమిన(, 'బౌాల్లాజు ఇెక్కుటద్దముల వై 

జిలీబిలి చిజునవ్వు లొలయువా (డు 

కాళ్ళగజ్జలు గల్లుగల్లు వమునంగ నం 

దజీకను ల లల్ల గాం దికుుగువాండు 

బుడిబుడినుడువుల. బూర్వభూపొలగా 

ధల చేను గుడుచుచోం బలుకువాండు 

రాఘనా! ముద్దీయ రా! యన్న నెగిరి గం 

తిడుచు హోయిగం గాలౌలించునా డు 

నట్టిపదునాలు గేండులబొ కై సెట్టు 

'సురభీకరవన సీమ కంపువాండ 

ననుచు 'నేడ్చితి చెప్పుడో యప్రుడు; మటల 

నిపుడు నీనూలమున నట్టు లేడ్సుచుంటి 

(కన్నుల నీధుగ్రప్యంకొనును,) 
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కైక 2 (తనలో) తధాస్తు! నా సంకల్పముకూడ నదియే, (పృకాశముగా) 
రాజచం[దాః నామూలమున నంటి వేమి? 

దశ ; అందులకు దిరిగి కోపమా? పూర్వవృళ్తాంతమును నీవు జి పకి దెచ్చు 

టచేత నని నా యధి|పాయము. (తనలో) 

గీ. తజుణు డగునేకపత్ని వ్రత వియునకు 
దారవిరహాముకంకు నుడారమాన 

ధనునకు సిరి పోనుటకేంచు నునతరంబు 

వృద్దున క బు త్రవి"శేవ రీడగాచె, 

((పకాశముగా) అడుగదలచ్చిన చేదియో యడుగక యింకను సంకోచించు 
చుంటివేల ? 

క్రైక : నేను విశ్వామ్మితుడను గాబై తినని నంకోచించుచుంటిని. 
దళ : అ దెందులకు, 

కైక : కాకీంచినయరమీయేనని నిరాకరించిన శాసమిచ్చెదనని బెదరించుటకు, 
రాజేంద్రా! నేనొకమాట జెప్పుచున్నాను. వినుము నే నబలను. నీనతు లందణికం'ెను 
గోలను, నాలుగుమాటలై న నేర్చినదానగాను, నీవెటులాడించిన నటులాడుద్దానను. 
నే వాంఛించిన పదార్థము సీ వొసంగక నిరాకరించినచో నేజేయవలసినదేమి? విశ్వా 
మ్మిత్రునికనలె నాకు దసస్సామర్ధ్యములేదు, అకతనికివలె  దీక్షజివ్వాలేదు. అంత 
దీనత్వమున (బార్జించు భార్యను నిరాకరించుట నీత్రిగాదని నిన్ను మునుపటివలె మంద 
లించుట కిచ్చట వసిష్టభగనానుడేడి ? ఇది యంతఃపురము గాని మహారాజసభగాదు 
కదా! నాదైన్యమునకు నీవాగ్దానమునకు నిదర్శన మేమిః విశ్వామి తునంతవానిని గిజ 
గిజలాడించిన నీకు*లోకువయైన నే నేమి లెక్క. 

దళ : నీకు నాపై నంత నమ్మకములేదు కావున నిది విను, 
వ్ ఎవ్యానిం దాపసి నేయ నేడ్చితి వని 

యి౦ంతదూర ముపన్యసించినావొ 

యెన్వాని జననమే యిద్ధమత్స ఎథుసాఖ్య 

నవనాటకమునకు నాంది యయ్యె 

నవ్వాన్నిపై మావా మిట్టులు న న్నాడు 

దానికంశును బేలవానిం జేసె 

నెవ్యాని మూ(పుపై కెగయనున్నది "లేఫు 

రఘునంశమవానీయ రాజ్యలమ్మీ 
గీ, యువని వేతులమిోదులా చేను వెడలి 

పోవుటకు వేయి గేన్చళ్ళ 'మొక్కు.చుంటి 
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నట్టిరఘు రాముతో నొట్టుం జెట్టుకొందు 
సరికదా! కోరు నంచేహానరణి మాని. 

కైక : సరే చాలు! ఓ [తిశంత్కోటిదేవతలారాః సూర్యచం|దభగవానులారా! 
ఓసంచభూతములారా! దశదిక్కులారాః వింటిరా? వింటిరాః నాపాజనాధుని ఘోర 
(పమాణము! మీరందటిందులకు సాకులు. 

దళ; ( అదరిపడి అదేమి! అదేమి! అంత సాహనముతో మాటలాడుచుంటి 

వేమి! (తనలో) ఆహా! దీనినడువడి యీరోజున నేమో వింతగ గనబడుచున్నది. . 
రామభ|దునిపై [బమాణము చేసినవెంటనే యీమె యింతయుత్సాహమున |దుళ్ళిపడు 
చున్నది. అతని కేమైన గీడు సంకల్పించుకొనుచున్నదాయేమి ? (|పకాశముగ) 
(పాణనాయికా: అంత య్మాగహాలాపమునకు గారణమేమి : 

కైక £ (తనలో) ఈతడు నాసంకల్పదొష్ట్యమును బసికట్టుచున్నాడు కాబోలు, 
అయిననేమి? పాములవాడు సర్పమును మంత్రబద్దమును జేసినటుల నే నీతని 
(బమాణాధిబద్ధుని జేసితిని. ఇక నెక్కడకు దప్పించుకుని పోగలడు ? అయిన 
కొంచెము లాలింతును, ((పకాశముగ నవ్వుచు) రాజేంద్రాః నీకు రాజత్వము నాకు 
రాజీత్వ మీనిశతో నంతమగునుకదాః రేపు నిన్ను నేను గోరునదిలేదు. నీవిచ్చున 
దంతకం'పేలేదు. అదిగాక నూతనపట్టాధిషేక సమయమున సర్వరాష్ట్రమందలి యర్ధుల, 
వాంఛలు నెఅవేర్చుట యాచారమై యుండగ నింతకాలమునుండి _ నీ పరిచర్య జేయు 
చున్న నాకోరిక నేల తీర్పగూడదు ? 

దళ ః (తనలో) ఈమె యుద్దేశమునుగూర్చి దుర్భమ 'మొందితిని, (ప్రకాశ 
ముగ) కైకేయీ! నంతసించితిని. ఏది కోరిన నది యిచ్చెదనుం 

కైక: కోరనా'? 
దళ: అనశ్యము, 

శక! పూర్వమున= 

దళ : (నవ్వుచు) నేను నిన్ను వివాహము గానప్పుడాః 
క్రైక ? ఆతిమిధ్వజునితో_నీవ యుద్ధము సేయుచు, రథముపై మూర్భనొంది 

నప్పు డారథమును నేను దోల్లుకొని ర్భరంగమునకు దూర్చ పదేశమున నిలిపి..., 
"దళ ఆహో! ఏమిది! నాకిద్న్వస్నవృళ్తాంతమువలె నున్నది సుమా | 

కైక; అట్టిచో సన్నియు స్వస్నవృల్తాంతములే, ఐళ్వర్యములే స్వస్న 

వృత్తాంశములు, అస్తువులే స్వస్నవృత్తాంతములు, అఖిల [పపంచ వ్యాసారములే 
స్వప్నవృల్తాంతములై నచో నసురయుద్ధములో నబల యొనర్చిన యా పదక్షణము 
స్వప్నవృత్తాంతము కాదా! 

దళ : (స్మృతి నధినయించి) కోపసడకుము, జఫికి దెచ్చుకొనుచున్నాను, 
అప్పుడు నీకు రెండువరము లిచ్చితినిగాదా ? 

శక ః ఇచ్చితివా? ఇచ్చెద నని చెప్పితినా! 
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దళ : అలాగా? రెండువరముల నీయలేదా? (నవ్వుచు) అప్పుడిచ్చిన వీరెండు 
వరములేనా? (కౌగలింపబోవును) చూడు! ఆ వరములను ముం గెప్పుడైన గోరెద 
నని నీ వంటివా ? 

కైక: జొను, ఆనమయ మిప్పుడు తటస్టించినది. 

దళ *ః ఎంతవడిగలదానవు? ఇచ్చెద నిచ్చెదను; [గహించు మని బతిమాలి 

నప్పుడు బిజ్దిబిగిసి వార్థకమున దద్వ ల్లౌంతమే మలచిన నన్ను వానికొల కిపుదెంత 

బాధించితివి! నిమ్మని నాతో సృష్టముగ జెప్పిన నే నిపు తీయకుందునా? ఈ 
మూతిబిగింపు లేల? ఈ యుపోద్ధాతములేల ? ఈ నర్మగర్భసం భాషణము లేల ? 

కైకేయి! ఏ ధదేయుడనై న నన్నిటు లాడింపనేల? (నవ్వుచు నౌ వార్గకములో 

వీ పడుచుదనముకూడ హెచ్చగుచున్నట్టున్నది. ఆలస్య మేల ? [పాణనాయికా | 
రెండు కోరికలే కద కోరుము, 

గ, (బాహ్మగజమ లొ యావనాశ్వములొ, వార 

కాసి కాగే గణంబొ; చీనాంబరములొ 

రత్న చి తిత కాళ్ళీరరాంకనములొ 
గోలకొండ మానికములో కోరు నుఖజల! 

౨5 * (పొజనాధా! ఇవి యన్నియు స్వ వయోజనదూరనై న నాకేల? నాకోరిక 
యితరుల గూర్చి కాని నన్నుగూర్చి కాదు, 

దళ : అలాగాః అటులై నను మంచిదే, 
గీ, అబల! నీ యరి యగు సుగుణాభిరాజబు 

నెవని వేగంబు కాన [దోయి౦జీవలయు 1 

భవదనుగవాపాశ్రుం జౌ భాగ్యనిరతు 
నమరవిభునిభో సెననిం జేయంగవలయు * 

ఒకెక ఏ సెబాస్! సెబాస్! నేను గోరిన ఏ రెండే! నాకు శతు స్థాన ముగు 
కౌనల్యకొడుకగు రామునికి వనవాసము. నాప్పుతుడై న భరతునికి బట్టాభి'షేకము, 

దళ : ( ఆదరిపడిి ఆః ఆః అదేమి! అదేమి! 

శక £ ఏమియో తిరిగి చెప్పవలయునా? నారచీరెలుధరీంచి వాన పస్టుడి రేప్ప 
మొదలు పదునాలుగువత్సరములు రాముడు దరిడకొరణ్యమున దిరుగవభయును, 
రామపట్టాభిషేక సమానీతసంభారములతో భరతునికి బట్టము గట్టవలయును, 

దశ ౩ (గడగడ వణకుచు) కైకేయీ! నావంక జూడు! జ్ఞావంక జూడు | 
ఏమీ? ఏమి? నీవు పరిహసించుచుంటివా ? యథార్థముగనే సలుకుచుంటివా ? 

. కైక ? ఎవరినంక జూడనక్కర యేమున్నది? దైవమువంక జూచి చెప్పు 
చున్నాను; సత్యము నత్యమే వచించితిని, సర్వోత్కృష్టమైన నత్యమునే సంరక్షించు 

. కొనునుని నీ కుద్దాటించుచుంటిని. 

“జో 
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దశ : అ! ఆః అదినేమి? అదియేమి? ఏమి మాటలాడుచుంటినో యెజిగి 

యుండియు మాటలాడుచంటివా కే రె చేయీ! శె క్ కేయీో? (ఎస ఎ పె జటచును.) 

కక; ఎలణిగిరుంండియే ఘా దితాగుచుంటిని ఇంకకిముందు సిజేసిన వాగ్గా 

నము నెలగియుండి, బాగ దెబిగియుంతియ్.. నీద ననగతకొసవిలసినదని మెటి 

గించు చుంటి. 

దశ: ( పెదవివిటిచి తలయడ్లము గ నూపిి కెకేయీ! తొందరరదు. రాముని 

జననమునకు గొంచెము ముందుకూడ గౌసల్య కిట్టులే యావేశము కలిగినది ఇప్పు 
డాతని పట్టాధిషేకమునకు ముందు నీకు నళ్లే యాచేశముకలిగినది, మ జేమియులేదు, 
'పెద్దలో య. మూ క్కంకొంయను. 

పెద్దవు నవు నీవు; పేరంటాలిని నేను నిన్ను నేను నన్ను సీవు నావేశించి 

see ఇట్టి తోపుడుమాటలతో గాలకేపము “సేయదలచితినా ? 
వాంఛించిన నరము లీయవలసివచ్చునని, యెంచి నాకు విళచ మావహించెనని 

బొంకుచుంటివా ? 
దళ £ పఫిశాచము కౌనియెడల మతి|భ్రమమై యుండవలయును. కాకపోయిన 

యెడల నీవేమి? కౌనల్యయొద్దకంచ నీయొద్దనే యెక్కువ చనవుగ బెరిగిన రాము 
నేమి... అబ్బ: అబ్బ! అంకమాటయే! అన్నటిమాట యటుంచుము. అనినవారిని (గుడ్డు 
పీకించెదవు గాని బగితుక నితుహ? అటి రామాదినూనముగల నీవు. 

కైక * వెనుకటిమాటల దడవ నేల? పూర్వవృతాంతములు న్వస్న గాధలని 
యిప్పుడేకదా పలికితివి | 

దశ : అలాగే కానిమ్ము! స్వస్నమందైన రామునకు గీడెంచని సీకిప్పు డిది 
యేటి దుర్భుద్ధి వి 

కైక : అడుగదగినదీ యగుటచే నాది దుర్చుద్ధియా? ఇచ్చెదనని యనిలంఘ్య 
[పమాణమును జేసి నేను బలవించుచుంటిననియు, నా * కాకస్మికోన్నాద మె శ తినదనియు 
వెరివెరి వంకలను గల్పించుకొని యసత్యమాడదరిచుట నీది సుబుద్ధియా। ఆహాహా | 

ఎంత విసరీతముగ నున్నది | 
దళ *ః ఆడుగదగినది యడిగెద నంటివి! రామవనవాస మడుగదగినదేనా ? 

హా! హో! రాముడు! స్యగుణాధథిరాముడు! నీ కేమి యపకార మొనర్చిసాడు? భరత్తుని 

కంటె రాదుభదునిశే సీ చుందు భర్త కి హెచ్చని యనేక సర్యాయములు నీవు వచించి 

తివికదా! నిశ మా[తమధికగ (బేమించి నీ సేవ జేయుచున్న యావినయ ధురీణుడు 
ఆ యసురొగ bw ఆ [శీరామచం[దుడు నేదిట్టి (గూరశిక్షకు దగిన మహో 

పాపము నీయెడి నేమిచే"సేను? కై కేయీః ఆలోచించుకొసుము, తనువులు శాశ్వత 
ములు గావు, మూటలు, చర్యలే '“మసవెంట వచ్చునవీ. సీకింత కొరిర్యములెదు నే 
నెలుగుదును,. ఆ దిక్కుమాలిన గూనిదాసి నీకీ దుర్చోధనము చేసినది కొటోణం 
కై కశేయీః ఆలోచించుకొనుము. 
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కైక £ మంధర నాకీ దుర్చోధనము జేసిన దనుచున్నావా? ఆ! రామ పట్టాభి 

షేకమును గురించి యాజుమాసిములనుండి 'పెద్దదేవితోడనే గుసగునలాడుమని నీ 
కెవరు దుర్భోదన మొనర్చినారు ? ఈ మహోత్సవమును గూర్చి నా కింతదనుక 
దెలియనీయవలదని నీ కెవరు దుర్భోదన మొనర్చినారు? నాకు దెలియనిచ్చిన భరతు 
నికి బట్టాభిషేక మొనరింప్పమని నే నేడ్చిపోవుదునని భయపడి యానో రెటుగని పసి 
బిడ్డను పదసదయని మెడబిట్టి మేనమామయింటికి గెంటుమని నీకెవరు దుర్చోధస 
మొనర్చినార? అవి యటుంచుము. ఈ యుదయమునుండి యిప్పటివరకు నాయిం 
టిలో నడుగుపెట్టవలదని నీకెవరు దుర్చోధన 'మొనర్చినారు ? . 

దళ : హరిహరీ ఈయసత్యములై నీనేరములను నాయెడల గల్పించి, యా 
చండాలురాలు పవిత్రమైన నీహృదయమును సకల్మషముగ జేసెను. ఈ యుదయము 
నకు బూర్వమెన్నడై న రామపట్టా థిషేకమునుగురించిన యోజనము చేసియుండిన 
యెడల నా శీమన్నారాయణమూ రిపాదములకు దప్పిన ప్రై .... 

కైక? అబ్బః అబ్బః నారాయణమూర్తికూడనా? ఆ జ్యేష్టరాజ్ఞిగారి పాదములకు 
దప్పినప్లే యనుము. ఆపలుగాకియే నీకిప్పుడు పరమదేవత = ఆరాకాసియే సీకిస్ప 
డిష్టదెనము అపాపాత్మురాలి పాదములే నీకిపుడు [శీపాదములు, అంతమాయలాడి 
శిక్షలో మెలగిన నీకిక దొంకులకేమి కొదువ? తం|తమ్ముల కేమికొదున? 

దళ : (ఉస్సురనుచు) కై కేయీ! సరే సీనిందలకు శర మొగ్గితిని నీవు నాపై 
వైచిన నేరము లన్నియు నత్యములనియే యెంచుము. అట్టిచో గౌనల్యదుర్మార్గురాలు, 
శిశొరురాలు దానివలనదగిలిన నేను పాపాళ్ళుడను దండనార్హుడను. కావున నిర్లోవు 
డైన రామునకు విధింపబడిన ననవాసము మాయిద్దలకు విధింపుము. నీయాజను 
శిరమునధరించి యిప్పుడే వెడలిపోదుము. కులగురుడగు_ వసిషభగవానుడే దోవ 
పట్టాభిషేక మొనరించును గాక! ° 

కైక * రామునిక్కడ సింహాసనముపై బెట్టీ నాయెదుజొమ్మున గుంపటిబెటి 
మీయిద్దరును జెట్టపటముల వై చుకొని కులుకుచు వనవిహార మొనర్తురా ఈయ ేషానో 
భవము చాలదా? ఈనిరంకుళ మమకా రవిజృంభణములు చాలవేమి? జ్ర 

దళ (ఉస్సురనుచు హాః హో: ఈమాటయుగూడ దప్పేయయ్యెనా 1 నేను 
వాన్మగస్థుడ నయ్యెదను. కౌనల్యను బుట్టినింటి కం'పెదను, ఇందులకై నంగీక 
రించెదవా ? 

కైక 2 అంగీకరింసను. చేను గోరినవరము లిచ్చెదనని (పమాణమొనర్చి తివి 
కాని (సతినిధుల నిచ్చెదనని (పమాణముచేసితివా? ఏటిమాట లాడెదవు ? రాముడు 
వనమునకేగుటి తస్నదు. భరతపట్టాభిషేక మంతకంె దస్పదు, శేపటి రామనన 
వాసమహోత్సవము చూచి కొనల్య కోటయందు గోలుగోలుమని గోలపెటుచుండ నేను నే|తానందకర్షముగ జూడక తప్పదు. స్ట 



తృతీ యాం౦కోము 4&7 

దళ : చీః చీ! పళువొః ఏమి యర్తచుచున్నావు! అఖిల [సపంచాహ్లాదకరుడై న 

రామచం[దు నడవులపాలుచేసి, యే పృలివాతనైై నబెట్టి, జ్యేష్టప్యుతవిరహమును నురి 
తాడు నాగొంతుకకు జుట్టి చేతవాతగాని భరతుని సింహాననముపై నలంకరించి, వాని 

వం౦క బెట్టుకొని, వసుధాతలమ౦తయు నేకాతప త్రముగ నేలదలచుచుంటివా అబ్బ! 
అబ్బ! (గుండెలుకొట్టుకొని) నీమనసులో నెంత యూహయున్నది, పో! పో! నేను 
వరముల నీయను. 

కైక : ఇమ్మని నేను నిరోధించితినా! నీ న్వభావమును గు_రెరిగియుండియే 
నే మదాననభావమున నుండ గోరుకోరు మని నన్ను నీవు బలాత్కరించి, రామభ దు 

నెత్తిగొట్టి (ప్రమాణముచేసి నన్ను దెన్యమున్రార్హింపజేసి తుద కీయనని పలుకు 
టకు సాహాసించితివాః ఆహా? ఏమి వదాన్యతః ఏమిసత్యవాక్యధురీ ఇత 

దశః చీ! చీ! తుచ్చురాలాః కానక కానక కన్న పెద్లకొడుకును నూవంళ 

మును నిర్మూలము చేయుటకై యుద్భవించిన రాకాసివగు నీవాతను జేతులారవిడ 
వైవకపోవుట వదాన్యతాభాన్యత్వమయ్యెనా ? నీపై 'పెతళకులకు గనులు చీకటులు 

(గమ్మి, సుధాముఖ విషపూర్ణ ములగ నీయాలాపములకు జెవులు సరవశములె నీ 

సీయం|తఃకౌర్యానిలబహిస్సాదుచే ష్షలకు మతి మందగించి, |ప్రాణలీలామా|తావశి ష్షతను 
ధారిబె ..పరమ శీతమహోగ్నిజ్వాలవై న నిన్ను=మృదుళమంజాళాసిధారవై న నిన్ను=క౦ఠ 

మాలాంకార రూపగకళపాశలతవై న నిన్ను...భామారూపభయంకర మృత్యుదేవత వగు 
నిన్ను నాముద్దుల యిల్లాలవని (భమపడి, వెల్టీవడి, బుదింబుగ్గియయి, స్మృతితప్పిచేసిన 
[ప్రమాణమును నెరవేరుపకసోవృట సత్యవాఠ్యథురీణతాఖావ మయ్యెనా? ఆ: ఏమి! 

ఇచ్చటి మహర్దులకం'జ ధర్మాధర్మనిర్ణయస మర్దురాలవు సీవేకాటోలు నేమి? 

కైక: నోరుకలిగినందులకు ఫలము కేకలువేయిట కాదు. అనినమాటకు 
(బతివాక్య మాడకుండుటయే! రాజేం (దః రాజర్షి మండలమును మహర్షి సంఘమునిటకు 

రావించి, “నాధర్మపత్ని యగు కెకేయికి, నే నమిత కృతజ్ఞలాసూదకములుగ 
బూర్వమిచ్చిన రెండునరముల నిప్పు డొసంగెద గోరుమని, (పమాణపూర్వకముగ 
బలికి పలికినమాటను నెర నేర్చుకొనలేక పోయితిని” అని చెప్పునరికి “ఇస్సిరోః ఎంత 
పని జేసిత్రివి!” అని వారు నన్ను దూషింసనియెడల నేనీ రెండుచెవులం గోయించు 
కొందును. 

దశః ఆ ధాజర్జులతోడనే, యామహర్దలతోడనే యీ మహానుఖొవురాలు= 
ఈకర్షసర్వాశనిపాతము = ఈ సప్పతకసంధ్య __ కోరినవరము లేవో విరళించినచో 
నట్టికోరికల నియనందులకు వారు నన్ను జీ యందురో, యడిగినంధులకు నీమొగ 
ముప్పై నుమియుదురో? చెవులను గోయించుకొందునని (ప్రతిజ్ఞ చేయుచుంటివా? 
మృంధరా దుర్భోధనాకర్షనపాపభూయిష్టము అగు నీచెవుల కా శిక్ష కావలసినదే, 
ఇం తే కొక_యిట్టిలో కోత్సాతములగు వాంఛలను వెళ్లడించినందులకు సీనాలుకకు.. 



48 పాదుకాపట్టాభి పేకము 

క్రైకః నానాలుక మూలచ్చేదనశికయగుటకు నేనాడితప్పితినా ? రాజేర్మద | 
మంచియో చెడ్డయో యిచ్చెదనని సప్రమాణముగ బలికితివి, నీకు భార్యలు 
మున్నూట యేబదినల్వురున్నారు. పతులు నలుగురున్నారు. ఆ|శతు అనేక కోటు 
లున్నారు. కాని నాలుక మాత్ర మొక్కటే ఆడినమాటకుదిరుగగూడదు. వరము 
లేవెననేమి? ఇష్టమైనవి కోరినయెడల నిచ్చుటయు, నవిష్టమైనవి నిరాకిరించుట 
యునాః ఇక ఐదుగురు నతులను గట్టుకొనుమని నేను కోరినయెడల నంతో షముగ 
నంగీకరింతువు కాబోలుః కౌసల్య యింటిలోనే కాలముగడుప్పుమని నేను కోరిన 
యెడల గంతులువై చుచు సమ్మతింటుపు కొదోలు నత్యిను సిచ్యము నీబుద్దీషి లె జంచల 
మైన దనుకౌంటివా? అది నిశ్చలమి. శాశ్వతము, అపినోంటు, సర్వ పణంచాధార 
మదియే, అదియే చై వన్వరూవము. నన్ను దృథీలరించిస చృణీకరింపవచ్చుసు గాని 
దైవముతో సీకు బరిహానమేల? దెవనిరాకరణమునశే యొడబిడితివా ? 

దశః ఏమి! విషముషిలతనుండి యమృత[సావనూ? దార్మాకముఖమునుండి 
[దిహ్ఫొపదేశమాః 

క్రైళః శొదు. పాలవెల్లిలో పా ముద్భవించిసది 1 ళల్పవృతముసరు. జీకటి 
కొమ్మ మొలిచినది, 

దశః ఏమంటివి; ఏమంటివి? 

కెకః మీవంశమునకు గతతప్పని సూర్యుడు మూలసృరుషుడు, మీపంశము 
లోనివాడేనా సత్యహరిశ్చచలదుడు ? ఒక్కంయసత్య మాడలేశ, సర్వరాణ్యమును 
దిరిత్యనించుకొని, భూర్యాపు తుల సేమ్ముకొని, అన్ని జండాలునెత్రు విఠకయించుకొని, 
ప్మతమఎణమును లఖ్యపెట్టకి భార్యను దసచేతమీమగ ఖండించుటకు సిద్ధపడిన యా 
మహనీయుడై న మహాచ కవ రి, యానత్యమూ రి యెక్కిన సింహాసనముపై నేగదా 
నీవు_సర్వదా చంచలుండవై న సీవు_ఇదిగో యని చేయిచాపి యాసచే నప్వలి 
వాడు (గహింస బోయినచో జేయి ముడుచుకొని మోనకాడవెన నీవు _. నోటి 
తుంపర లెంతలఘుపులో (పమాణము లంతలఘుపులుగ జేసిననీపు అధిష్టించి, పరి 
పాలించుచుంటివి? దేనిని? అసత్యమును. అనత్యమును ఆహో! ఈసింహాననమునకగొర 
నము కొదా? ఈవంశమున క్మపతిష్టకాదాః దేహమును గోసియిచ్చిన శివిచ కన రి 
మీ పూర్వుడు కాదా? కన్నులే యూడబెరికి, యొక బాహ్మణునికి ధానమిచ్చిన 
యలర్కుని సత్యవాక్యపరిపాలనమహాసాహనము నీర_క్రమున (బవహింపనలిదా ? 
ఇట్టి పూప్వలందరు తమవంశమున బుట్టిన సత్యభీరువై న ఇనిన్నుగాంచి సిగుపడరా 2 
సత్యపరిపాలనమున క్రై భార్య నొ కనికి దాన మిచ్చిన మొన్న మొన్నటి రఘువుహో 
రాజు... కాదు.....కొదు. అడుగువా డున్నయెడల నీపిశాచమునుండి విడుదల కా. 
దల్లచి యామా[కప్ప బనిని నీవును చేయగలవు కాబోలును, 

దళ; (తల నంచుకొని) హరిహరీ! హారిహారీ, 
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కైెకః ఆహరియే వామనుడె యాచింప sal రి సత్యసంరవతొదక్షుడై 

యిప్పటివర కనంతకీ ర్లిని బొందుచున్నాడు. రాక్షసా[గగణ్యులకెన నీతి గాని 
యీ అసత్యపధము సీకేల? శాశ్వతమైన సత్యమును గాపాడుకొని కీ ర్థినొందుము. 
రాముడున్న నేమి యూడిన నేమి ? 

దళ : (చెవులు మూసికొని) నారాయణ నొరాయణ .__ ( ఎడ్భును 

కె కఠ; కొట్టలేక తిట్లు, ఇయ ర యేడుపులు నహజమే కద! 

దళ; అయ్యయో! రాము డున్ననేమి లేకున్ననేమి యసుచుంటినా ? ఎంత 
మాటాడితిసి ? 

గీ జగ వునంతుండు లేక నిల్వగనుగలదు 

గాలి లేక జీవులు _బతుకంగవచ్చు. 

గాని రాముని విడిచి యిక క్రై మొక్క 

గడియయెన నిల్యంబడదు, పడదు. 

కైక__రాజేం[ద! సీకు (బ్రాశాపాయకర మని సీవిస్పుడు విచారింప(దగదు, 

రామునికి జీవనోస్మదవము రాకుండ సీ వాతనిని గాపాడుకొనుమార్గమును జూచు 
కొనుము, 

దశ.ఆమార్గ మెద్దియో నీ నే తాంగముననున్నది, నీ జిహ్వా గముననున్నది, 
కె క__అటులై నం జెప్పెద వినుము. 
దళ__ కై కేయా! నీకు (మొక్కెదను, ఓ పుణ్యాత్ములారా! 

గ్, రామభరతులు గన్న పు త్త)కులు నీ్కుం 

గోనలాతుజ లే దనుకొనుము కాళ్ళు 

_ కాటికిని జూంచినాండ నన్ గరుణ6 జూచి 

పడతి సెలవనిమ్ము రాముని బ్రదుకు తెరను, 

కెక._రాముని నె త్రిగొట్టి భయంకర [ప్రమాణమును నీవు చేసిటవాః 
దళ... చేసితిని బుద్దీలేఠ =. 

కక కరం. కలన రెండును గట్టిమార్గములే, వానిభో నొకటి రెం 

డవ దావికం"టె మంచిది! ఏనూర్గనువలంవింతువు? 

దశ...చెప్పుట శకేమున్నది. 

గీ, మంటం బడుటకం'పి ముంటిమార్గము మేలు 
శత్రుబాధ మే ల్పిశాచికం కుం 
జావ్రకం ₹6 గన్టచదయ మె సౌఖ్య, మచటి 

భాన్ఫకంకు నిచటిచాన్చ మేలు? 
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కిక = సెథాస్, చావుకంచె6 గష్టచయము సౌఖ్యము గాదాః రాముని మరణ 

ముకంటె వనవానమే [శేయముకొదా? నీ కచటి చావుకంచె నిచటి మరణమే చేలు 
కాదా? 

దశ. (వడణుచు) రామునికి మరణ మేమి? 
'కెక_ నీవు నోరాణ నుచ్చరించిన [పమాణమే ఫలించు నెడల నంత జరు 

గకపోవునా? నావరముల నీయనియెడల నీ [ప్రమాణము ఫలించునుగాని, రాముడు 
[బదుకదల6చినయెడల6 సీ వాతని వనవాసమున కంగీకరింపకతప్పదు. అతని|బతుకు . 

తెరువు సీలోనేయున్నది. అదిగాక “అచటిచావుకంపె నిచటిచావు మేలు,” అని 
చెప్పితిని. అసత్యమాడి యాత్మ ననంతపాపభూయిష్టము( జేసి భాశ్వతసుగతిత్యాగ 
మొందుకంట నీ కచటి కనుత్యాగమే మేలు, ఐనను నా గళసూ[తపాటవమున నే 
యాపదయును రానేరదు. కావున రాముని యరణ్యవాసమున కంపకతీ౪దు. 

దళ _ అయ్యోః ఇదియేనా రామునికి నీవు చూపిన |బదుకుతెరుపు? రామ 
భ(దునిపై నీకంత యాగహమేలః 

వీ అపరాధ మునరించు నతిసీచ సేవకు 
నైన బల్లెత్తువూ టననివాండు 

భరతునికం"ట నీపరిణారికలకం కు 

భక్టి నీచరణముల్ పట్టునాడు 
తనమూలమునను నెన్వని శేమి వచ్చునో 

యని భీతి గడగడ లాడువాండు 

దోషదూరుండెకాక దోపషనంచేవాదూ 
రుండై మనల గొల్చుచుండువాండు 

గీ, నట్టి దత్యగుణా రాము డైనరాము | 

వనములో? |డోయు నుని యెబ్లు పలికి తీవ్ర ! 

పలికితివో ! యాణముగ్గినపండ నేను 

చేతులాజగ వాని దంజించు "బటులు * 

కైక....త్యజించు. కెట్టులని 'పెద్దయాలోచన డ'మెందులకు? పదునాలు?3 
వత్సరములు నీవు దండకారణ్యమున వసించుట మా యాజ్జయని యీ 'రెండునూటలు 
సి వాతవితో( బలుకలేవా? ఇంత [తొక్కులా డెద వేల? సీ యాజ్ఞ నతడు శిరమున 
బూనువాడుకదా? 

దశ... అయ్యయ్యో! అయ్యయ్యో! వా6 డట్టివాండే! వాండు నామాట యెన్నం 
డును జవదా6టడుం అడవీ6 బో పో, యని యీ రెండుమాట లనలేనా యని వలు 
చుంటివిః ఎంత నూటాడిళివి?ః 
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గీ, రామ! శా! రాఘవా! రార! రామభ'ద! 
శా! రఘువర! రా! యంచు నో రాజం బలికి 
కాజడవి కిప్పు డీవు నిప్కూ_రణముగ 
బోర యనుటకు చెట్టు నానోరు వచ్చు? 

కైకేయీ! పొమ్మనునరికి బోవు వినయన్వభావము గలవాడగుటచేత నేనా 
పొమ్మనవలసినది; అంతకంటె గారణ మేమైన నున్నదా? 

వక -- కొరణమునుగురించి చర్చయెందుకు? నీవు తండివిః సర్వాధికారివి. 
దశాహరిహరీ! తం|డి నైనందుల కిదేనా చేయవలసినది? 

వీ, రార తండి) ! యంచు బారగొంగిటం జేర్చి 

మోహోన మజీమజీ ముద్దుగొనుటో ? 
కొడుకుంగోడలు చిల్క_ గొరవంకన లెం గావు 

రం బుండి రనుచు ముదంబు గనుటొ ? 
రాష్ట్ర )పాలనమున రగడు చేరయగం గొంత 

బరువు ముందుగం దలపైన నిడుటొ ? 
మునలివాండ నరణ్యమున “జేవఠ చేలు 

మని సింహూవీఠి నాతనిని నిడుటొ * 

గీ, చావ నున్నట్టి యేను 'రాష్ట్రమున నిలిచి 
రాజు గాందగురాము నరణంమునరకు.( 

బంచు దిక్కు-మాలిన మందభాగ్వు( డైన .. 

తండి) చండాలు నను. జేయ నగునె “సేక్ష [4 

క్రైకేయీ! (శ్రీరాముచందమూ ర్తి కీఘోరవన| పవానమున శేమికణమో 
చెప్పవా! 

కేక్ - కొరణము నీకు( దెలిసియుండియే న న్నడిగెదవేల? 

దశ... అయ్యో! నే నెజు(గుదునా? 
కైక నీ విచ్చెద ననువాగ్గానముసై నేను కోరుటయే కారణము కెలిసీనదా! 

వనవానకారణ "మేదో రాము డడినీన యెడల నే నాతనికి€ జెప్పెదను లెమ్ము. | 

దశ... అయ్యయో! వాయు నాయాజ్ఞ కెన్నడైన గారణ. మడిగ్నినా(గా? 
ఇప్పుడు సూత మడుగునా? నాయనా! రాఘవా; 
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తెలిసి వేగము వానిం దీర్తు నీవు 

తల్లుల శే వస్తుతతి ప్రీతియా వారి 

ఇెలులచేం దెలిసి యి చ్చెదవు నీవు 

తీర్థపాదుల "శీష కేవళనో యది 
శిష్యుల నెణీంగి కూర్చెదను నీవు 

నా మోము దిలకించి యేమి కోరితి నేను 

వేగ దానిని నమగ్చింతు నట్టి 

గీ యీవు నాయాజ్ఞ కును హేతు వేల యడుగు 
దువుర! నాతండి)! నీను దుందుడుకం డైన 

వినయళూన్వ్నుండ వై నీవును, మజేను 

ను బృతుకుదు మూమహామాగినోటం బడక, 

కైక. ఈ యిక్వాకునంశమున నత్యపరాయణుండ నగు నీ వొక్కడవు 
జన్మించినందులకే పితృదేవత లుద్గతులూడి యేడువవలసి యుండ(గ, నీకొడుకుగూడ 
నీచాయవా(డు కాడయ్యెనని విచారించుచుంటివాః “రాజేం|[దా చాలు చాలు! 
కారణముతో నీకును రామునకునుగూడ( బనీలేదు, ఇ6క మరెవరికి? తెల్లవారవచ్చు 
చున్నదేమో? శీఘముగ స్థిరపణచుము. నీకొడుకు వనవాసపయాణ ముహూర్తము 

దళ___అయ్యో: నాకొడుకు పట్టాధి'షేకముహూర్తమనుము. 
కెక_అలాగే! నాకొడుకు పట్టాధి షేకముహూర్త ముం 
దళ..._చీ! భరతపట్టాధి షేకమున కిప్పు డేమి కారణము? 
శైక_రామవనవాసమే కారణము. కాని రామునకు బట్టాధి'షేకమును జేయ 

సీవేల సంకల్పించుకొంటిఏ ? 

దళ___రాఘవుడు రోషమున, గుణగణమున, వయస్సున జ్యేష్టుండు కావున. 
కిక ఈ పక్షపాత మే నిన్నింతమట్టునకు6 దెచ్చినది, భరతునకంబ రామున 

థ్ 
విశేష మేమి ? 

దళ___ కైకేయీ! వృద్ధునకు గనిష్టభార్యయందును జ్యేష్టపుత్తునంధు నపరి 
మిత మమకారము సహజమేకదా! ఇది నాయొక్క తలనే పుప్టినా ? 

చే క=-భరతునికంచె రాము(డుమా(త్ర మేమంత జ్యేస్టుండుః ఆందరునుగూడ 
యజ్ఞ పృరుషద_ క్తపాయన (పభావమున నొక్కసారియే గర్భముల6బడిరికొదా ? 
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దళ__ ఏమో! అనూట మనకేమి తెలియును? కాని ముందు జన్మించినవాండు 
రాఘవు6డే కద । 

కైక__ ముందు జన్మించుటయే |పాళ స్త మునకు హేతువా ? దానవగణము 
దేవగణముకం"కె ముందుదృవింపలేదా ? 

దశ. చీ చీ! తులువా! శుద్దసత్వగుణస్ఫూ ర్తియైన (శ్రీరామమూ రిని రాక్ష 

సునితో6 బోల్చుచుంటివా? హో ఎంతదారుణలాస మాడితివి! సంతతమందహానపూర్వక 
మృదుమధుర గంభీర భాషణ రాతనగుణమా? నకలాంగ సుందర దివ్యమంగళ 
మూర్తిత్వము రాక్షసాకారమా? గాధేయనవనరజొధురీణత రాక్షసరికృత్యమా? చీ: ఒడ 
లెరుం(గక వదరెదవా? శిష్ణరక్షణార్థమై దుష్టశిక్షణార్హ మై యనతరించిన మహో పృ్పరుషు( 

డని మునులవలన మనము వినుచు నాతని నిట్టిమాట లాడెదవాః నోటనుచ్చరింస(దగిన 
తిట్లయిన నన్ను( దిట్టుము. నేను సహింతును, కాని... 

కైక_.ఒకరినీ దిట్టవలసిన యావశ్యకత నాకేమి? ఇయ్యలేక నీవే నన్ను నోటికి 
వచ్చినబల్ల  దిట్టుచున్నావు. యధార్థముగ నాకు రావలసినది_ఇదిగో తీసికొమ్మని 
సీవు నాచీత( బెట్టినది*నా కప్పటి కానళ్యకము లేక సీయొద్ద దాంచుకొనినది= అట్టి 

వరగూప మగు [దవ్యము=నే నిప్పు డొనంగుమని యడుగ = దైన్యమున బార్జింప = 
మారుమాటాడక వగ్దీతో సీయవలసియుండ(గా __ ఈ బొంకులు ఈ శాపాలాపములు 
ఈ రోదనములు_.ఈ |గుద్దులాటలు; ఆహో! ఆహా! రఘువంశమున౬ బుట్టిన సత్యావ 
తారనమగు నీకే చెల్లి నవి! అసురయుద్దమున మూర్చబడి |పాణావశిష్టు(డవై ఆ రద 
ముపై నీడొరగ( |బళయ కాలాభీలానల జ్వాలలవలె శ|తుబాణసరంపరాకీలలు చుట్టి 
ముట్టి భగ్గుమనుచుండ ఇక నొక్కబాబముతో నీపాణ మను యెగిరిపోవుటకు సిద్ద 

మెయుండ6గ ఆడుదాననయ్యును అవిదితాహన విద్యనయ్యును. పత్యధిమానముచే, 
స్వ|పాణముకంపె, బతిప్రాణమే హెచ్చనినమ్మి. దై వముఖమును జూచి నీ పేరును, 
సీ పతిష్టను, నీపాణమును, నీవంశమును, నీ రాష్ట్రమును గాపొడిన మహోపకారము 
నకు |బత్యుపకార మేకదా యిీతిట్లుః కాని కానీ! ఇక నెంతకాలము తికైదవుః భర 

తుసి సట్టాధిషేకమువణకే తి'కైదవా? ఆపై నంగూడ6 తిచ్హైదవా? 
దశ ; భరత పట్టాధిషేక మనుమాట6 దలపెట్టకు తెలిసినదా ? 
కైక : నేను నీ కప్పు డిచ్చిన రాష్ట్రమును నాకొడుకున కిస్పు డేల'సీ వీయ 

గూడదు? క 

దశ : వీలులేదు. 
కైక : ఎందుచేత? 
దళ : నంళాచార విరుద్ధ మగుటచేత, 
కైక: అలువదివేల యేండ్లు పరిపాలించుట నంశాచారమా! అనేక శత 

భార్యాత్వమనూ చావమా? అనత్య నూడుట యన్వయనముర్యాడేనా? అన్నిటితోపాళే 

భరతపట్టాధి'షేకము గూడను, ఏమంత నిశ్చలముగ జూచెదన్న? 
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దశ : కైకేయీ నా |ప్రాణరక్షణముచేసి రాష్ట్రము నీవే యొసగితివి, తిరిగి 
నేను నీ కీ రాజ్యము నిచ్చెదను. నీ చేతిమీదుంగా రాముని కిమ్ము లేదా నీవు దానిని 
భరతుని కొనంగి వానికరములమీదుగా దానిని రామునికి సమర్పింస జేయుము. 

కైక ః ఎలాగైన రామునినెత్తి గట్టింపవలెను. రాజేం[దాః ఏటిమాటలు, 
బొల్లి బొల్లి నై చ్యములచే నన్ను సంతోష పెట్టదలచుచుంటివా? “నీవేలు నాయనా!” అని 
రాజ్యమును నేను రామునికి నమర్పింపనా? ఆః “రాజ్యమో రాజ్యమో” అని యేడుచు 
చున్న భరతునిచేతబడిన రాష్ట్రమును పప్పుబెల్ల ము లతనిచేత బెట్టి మఅపించి బుజ్జి 
గించి, రామునికి గట్టింపనా? ఆ, 

దళ ః భరతుడు రాజ్యముకొఅ కేడ్చుచున్నాడా? చీ! చీ! ఈయేడుపంత నీదే; 
నాగొంతు గోయుటకు నీవీతం[తమును బన్నినావు, నాకం రామునియందు భరతు 
నికి భక్తి హేచ్చు+ అట్టివాడు రాముని వనవాసమున కంపి తాను పట్టాభిషి కుడగుట 

కంగీకరించునా? అసత్యము. 1 

కైక & సర్వసర్గుణసంపన్నుడై న యిర్వదినాలుగేండ్ల రాజపుతునకు రాజ్య 
మేల వాంఛయుండదా? మహారాజమాతనై సపత్నులతోగూడ నందటిచేతను బరిచర్య 
చేయించుకొనవలెనని నా కుండదా? సాపత్న్యసోదరు లెక్కడ। (సేమలెక్కడ। 
రాష్ట్రములొనగుట యెక్కడ? కృతయుగపుమాటల జెప్పుచుంటివి? 

దశ : చీ! దుర్శార్గురాలాః ఆ దుర్మార్గుడును నీవు నేకిభవించి రాముని 
నన్ను జంపదలచితిరా? చెడదాగి యజ్ఞో సవీకమును [దెంచి పావావై చిన బాసన 
పందవలె నీ నలలో జిక్కి. నా యుద్గతికి గారణ మగురాముని విడనాడుకొందు 
ననుకొంటివా? నీ వింత యధమాధమురాల వని నే నెజుగను, అగ్నిసాొక్షీ గ, [గహిం 
చిన నీపాణి ద్యజించుచున్నాను. భరతుడు నాకొడుకుకాడు, నేను చచ్చిన వెనుక 
నీవు నాకు ధర్మోదకము లీయవలదు, భరతుడు నాకు [(శాద్దగ్రియను జేయవలదు 
ప్రో] పో। 

కైక 2 సరేః నేను పోవుటకు సర్వసిద్ధముగనేయున్నాను, నీయనత్యపిశాచ 
మునకు నా |పాజముల నిప్పుడే నీయెదుట బలియిచ్చుచున్నాను. ఇదిగో తలబగుల 
గొట్టుకొందును. (తల నేల గొట్టుకొనటోవును, ) 

దళ ః (పట్టుకొని ఆః ఆ। 

కైక ః న న్నాపకుము. నేడు చావక మానను నార _క్రముతో రాము నధిషే 
కింపుము. నీవు విపరీతసత్యవాదివే కాక, దర్శపత్ని నీచేతులార వధించిన సరమధథార్శి 
కుడనని లోకమున కిప్పుడే వెల్లడికాక తప్పుదు, వదలు వదలు. 

దశ : కైకేయీ! నీకింతసాహసన, మెందులకు? సీ/పాణములేల పోగొట్టుకొన 
వలయును.? . 

", కైక £ ఏమి? ఏల పోగొట్టుకొనవలెనో సీ.వెలుగవా? నేను చచ్చినయెడల 
మైలవచ్చుననియు, నందువలన రామవట్టాధిషేక మహోత్సవ మాగిపోవుననియు నీ 
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వాందోళనపడి నన్ను నిరోధించుచుంటివా? నీకట్టి సందేహ మక్కఅణలేదు. రామ 
పట్టాధిషేక మాగదు. అగ్ని పురోథాగమున నీకును నాకును గలిగిన సంబంధము, 
సీ విప్పుడు త్యజించుకొంటివి కదాః 

దళ : హరిహరీ!: ఎంతపాపము ఠతటస్టంచెను హో! భగవంతుడా! ఇన్ని సంవ 
త్సరములు అనుకూలముగ గడిపి యాయొక్క- రాత్రి గడువ లేకపోయితివా: కై కేయా! 
చూడు! ఒక్కమాట | 

కైక : ఒకమాటకాదు రెండుమాటలు, రామవనవాసము,భరతపట్టాభిషేకము, 

దళ వ నారాయణ! నారాయణః (ఎడ్బును 3 కేయీ! వసిష్టాదుల కడుప్పును, 

గాళ్లు, బట్టుకొని యెటులైన భరత = పట్టాధిషేకమునకు = అయ్యయ్యో = అంగీక 
రింపజేసిసెచో రామవనవానవరము వదులుకొందువా ? 

కెక * రాము డరణ్యమునకు బోయినప్పడేకద భరతుని పట్టాషిషేకార్హత ? 
కావున . మొట్టమొదట _ అనగ = టేపు . రామవనవాసము తప్పదు, 

దశ : (ఏడ్చుచు) తప్పదా! తప్పదా: రామః! రామః రామా! (మూర్చిల్లును) 
కైక : (నవ్వుచు తనలో) ఈమహారాజు మూర్భనొందినాడు, అబ్బ! నాయెము 

కలు కటకట కొటీకినొడు, ఇప్పటికి నా ప్రయత్నము దారిలోనికి వచ్చినట్లున్నది! ఎవ 
రిదో కాలిచప్పు డగుచున్నది. ఎవ రక్కడ ? 

(నేపథ్యమున నేను సుమంతుడను, మహారాజు గారిని దర్శింపవచ్చితినమ్మాం 
శ్రైక ; (తనలో సమయమునకే వచ్చినాడు, (ప్రకాశముగు చిరకాలసేవకుడ 

వైననీకు సందేహమేల? లోనికి రమ్ము. నాధా! సుమంతుడు వచ్చినాడు. 
(సుమంత్రుడు (ప్రవేశించును) 

దశ ; ((కన్నులునిప్పి చూచును.) 
సు ; మహారాజేంద్రాః తెల్లివాణవచ్చుచున్నది పట్టాధి'షేక నంభారములుసర్వ 

నును నమకూర్చబడినవి. సభాళాలకు వసిష్టాదులు వచ్చినారు మీరిక నాలసింప 
గూడదు, వేగమె దయచేయనలసినదని వసిష్టభగవానుని యానతి. 

దశ : రామ రామ రామా। (లోలోపల నేడ్చును) 
సు; అమ్మా! మహారాజుగారి నేత్రము లెల్టగనున్న వేమి ? 

కైక ః ఆనందభావృములు నిడుచుటచేత = టేపు పట్టాభిషేకము కాదా? 
దళ | (తనలో) నారాయణ నారాయణ: 

సుః అమ్మా! తెల్లవాఅనచ్చుచున్న నింక రాజుగారు నిదురబోవువానివటె 
చున్నారేమి? 

కైక £ చెప్పలేదా? అఆమితనంతోష ఘున ని స్పటివణకు నిద్దరయే లేదు, ఇప్పు 
డిస్సుడే కొంచెము కన్నులు మోడ్చినారు. ,  ._..'.. 

దశ ౩ (ఉస్సురనుచు దనలో నేడ్ళున్సు రామీ రామః రోమా, 



కక పాదుకా పట్టాభి ప్రీ కము 

సు * అమ్మా! కమింపుము, మహారాజుగారేమో బాధనొందువానివలె నున్నా 

రేమి? 

క్రైక ? వెట్టివాడాః అమిత సంతోషమునకు నమితదుఃఖమునకు బర్యవసాన 
మన్వ స్తతయే కద! చూడు! సీవు వెంటనేపోయి రామునిటకు దీసికొనిరమ్ము, 

సుః చిత్తము (సందేహించును 
కైక * ఏమి! స౦కోచించుచున్నావుః 

సు; (చేతులు జోడించుకొని) అమ్మా! షమింపుము. మహారాజుగారి యాజ 
కూడ వై నయెడల( దీసికొనివత్తును. 

దళ : సుమంగతా రామచం|దు నొకసారి నా కన్నులయెదుట బెట్టుము. 

సు వ చిత్తము, (నిష్కుమించును.) 

దశ : (తనలో చేతులు జోడించుకొని) రామా! రఘువంశాబ్ధిసోమూ! 

గ, రాఘవా! వనమున శేగరా యటన్న 6 
బూర్ల చంద్రుని బోలు సీ ముద్దు మొగము 
వాడుబాణంగ నాకను లాండివోవ 

వినయగుణసాంద! మెట్లు చూతునుర తండ్రి ! 
గీ. మూడుకాళుల ముదునలి మొదలు పాలు 

(గోలు పసిబిడ్డదనుక నిన్నోలుఘను (డు 

కలుగ డని జయవిజయ ధ్యనులను బలుక 

చే మనుచు నేను గాన ద్యజింతు సన్ను ?' 

న గువ్వపిట్టల చండానం గులికి కులికి 

చిన్న 'కాపురమును జేయు సీతనిన్ను 
గాఢవననీమలోని నక్కల యెదానం 
బులులవాకను నెట్లు దాపుందుర తండ్రి? 

కీ సూర్యభగబానవండా! 

గీ, వనితకై రేపు రాముని వనికిం (దోచి 
నీకులము గూఫునూసక నాకు దీర 

దయ్య! చిరసమాగత భవదన్వయమును 
రత్సణముం చేసికొన బై కి రాకమయ 

హో రామః రామాః (బిగ్గరగ నరచి నేల (వాలును) 

రామ : సేశి,చును నాన్నగారూ! వచ్చుచున్నాను, ఉండీ; మాము (( ) నాన్న చ్భుచున్నా లది! 
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* (ఆగరిపడి, తల పై కెత్తి, గడ్గదన్వరమున) హో! రామచంద్రాః (నేల 

జ్రాజను) 
రాను : (అదరిపడి, క గులు వెనుకకు వైచి, (తనలో) హోః ఏమిది! 

మా తండిగారిట్టి ఏపరీతావస్థలో నుండుటకు గారణ మేమి? 

గీ, నాగళధ్యని యెనని వీశారనంబొా 

నాను ముఖబంబ మెవనిచంవపకాశ ? 

నుట్ట నాతర్మడి సను వనంతరమ్యొ! కాస 6 

జనా ర్సెిన సాతక 'మేది యగునొ * 

గ్, (పబ తఘు రాజ్య గం త్ర? సిర్వహాణసం భ 

మమున నున్నను రాోమనామంబు చెవిని 

బడ నొడలు జల్లు మన నై వాజుజూచు 

(పభ జెమటి సన్ను గనడు ఆరి మేమొ? 

(కె కేయివంక దిరిగి) అమ్మా! 

నీ, బుద్దినచ్చిన దాది నేను 

దండిగారశి నోపవ్యాతమను గాను " 

సీపదంబుల. బట్టుదు గోవశాంతిం 

బడయ జేయు మాతనికి నాపతు మూని, 

(సాదముల బడును.) 

కైక ? రానుభద్రా! సీతం డిగా ారికి నీపై గోపమెంతమాతమును లేదు. 

రామ : అమ్మా! నిశ్చయ మేకద। అటులై న నీయన్వస్థతకు దేహపీడ కారణ 
మగునా ? 

ఆయన కొ రోగలోప మేమియు లేదు. 

రామ ః ఆమ్మా! చిరంజీవి తమ్ముడైన భరతు డారోగ్యముగ నున్నట్లు 

వార్త రలు వచ్చుచున్నవి కదా | 

కైక? ఆహో! అతనికి శతుఘ్నునితోడం గుళలమే! 
వ 2 అమ్మా! భరతడింక మనరాష్ట్ర మేల పొందలేదు ? 

; (తనలో ఇదిగో: రేపు సీపు వనమునకు నడచిన తరువా (|పకౌళ 
ముగా) వ. మొన్న మొన్ననే మేనమాను యింటికి బోయిన భరతుని కింతలో 
రావలసిన తొందర యేమున్నది ? 

రామ : అమ్మా! అటు లానతిచ్చుట న్యాయమా? తొందరయే లేదనుభు 
చున్నావా? రేపటి పట్టాధిషేకమునకు భరతుడు రాశపోవుటచేత నాకెంత విచారముగ 
సున్నుడి £ 



కరి పాదు కాపట్టాభి శే 

2 (తనలో) రేపటి పట్టాభిషేకము భరతునికే స్థిర సఅచితిని నీకు విచా 
క. జా[గత్త , పెట్టితిని, “ 

రామ : అమ్మా! నోయనగారి యస్థిమితత శేమి కారణమా చెప్పనా ? 

కైక ౩ ఇన్నిసారు లడిగితివి కాన జెప్పవలసి నచ్చినది. నీవే కారణము. 
రామ , అయ్యయ్యో! నామూలముననే నాయనగారికి విచారమాః తం డడ్రిగారి 

యెడల బుద్ధిపూర్వకముగ సేలోపమును జరిగించి యుండలేదు; నా పాపవశమున 

(బామాదిక ము తటస్టిందెను? ఆమ్మా, నామనసు మిక్కిలి యాందోళనపడుచున్నది, 
నన్ను క్షమించి తెలిసిసంతవలకు నాతశే ప్పుమియో యానతీయనస్లయును. 

కైక : ఇంతదనుక నీ వేలోపమును జేసియుండవు కొని యికముందు చేయు 
దువేమోథుని యా త డిబ్బందిపడుచున్నాడు, 

పోను : అమ్మా! ఇంతకంటె విరుద్ద ముస్నదాః ఇ౦తదనుక దప్పొనర్పని 

వొడనిక ముందుమా[తము బుద్ధిపూర్వకముగ నేల చేయుదును ? 

కైక : ఇంతకుముందుదారి వేటు, ఇప్పటిదారి వేలు, కొడుకులకు వయసు 
వృద్ధి యగుకొలది తం డులయెడల విధేయత క్షయించునుగదా! కొడుకులై న నేమి? 
కోడండై 9 నేమి? హితములై. న యాజలనే శిరమున ధరింతురు. కొంచెమహితము 

లైనచో మూలగూరుచున్న మునలిదానీ కీమిజ్జీపాటేల యని తిరస్క-రింతురు. 
రామ : (చెవులు మూసికొని) హరి హారీ! ఎంత మాటాడితివి తల్లీ ! నాన్య 

భావమును బాగుగ గొ_ర్సెజిగి యుండియు నిటు లానతీయ దగునా ? 

నీ తండి)యానతి యెనచో దారుణాన్ని 

_ కుండముననైన నుజిశెదం జండతమి వి 

వంబునైనను గో/లెద నం౦బు'రాళి 

మధ్నముననైన6 బడుదు నమ్మా! నిజంబు. 

దశ : (తనలో) హోతం|డీ! పుత్రఘాతకుడై న యీనిర్బాగ్యునికొణ కెంత 

దారుణ (ప్రతిజ్ఞను జేసితివిరా తం డీ! 

కైక: సెదాస్ రామభ దా! ఈ మహారాజు నన్ను బూర్వమున రెండు వర 

ముల గోరుకొమ్మని సలికినాడు, అప్పటికి యానళ్యకతలేక యిప్పుడు వాంఛించితిని 
అవి నీకు బాధాకరము లగుటచే నాత డిచ్చుటకు భయసడుచున్నాడు. నీ వేమంగునో 
యని యాకడు నీతో బలుకుటకు జంకుచున్నాడు. నాకు జెస్పక తీరదు కావున జెప్పి 
దను విందువా ? స్ 

రామ ః సరము నంతోషకరముగ విందును, క్ 

చైక ? తెల్ల వాజీనది మొదలు పదునాలుగు నంనత్సరములు నీవుదండకొ కణ్య 
మున వసీంపవలయును. నీపట్టాధిే షకమున కార్గింపబడిన నస్తుసొమ [గితో భరటునిట 

విట్టాలిపే ఇకము చేయవలయును" 
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దళ: (తనలో) హారిహరీ! హరిహరీః 

రామ : అమ్మా! ఆవశ్యమటులే జరుగుగాత నాకీ రెండు నమితానందకరములే. 
దళ : (గుండెలు కొట్టుకొని, తనలో) రామ, రామ, రామా! ఒప్పుకొంటివా 

తం|డీ! (మూర్చిల్లును.) 
క్రైక 2 సరే! నీవు తెల్లవారిన తరువాతనే పోవలసినవాడవు కాన శీఘ్ర మా 

[ప్రయత్నములో నుంకదగును. "పొమ్ము. 

రామ : అమ్మా! కట్టుబట్టలతో బోవుదానికి [సయత్న మేమున్నది ? 
కైక ః కాదయ్యా! ఈ యాభరణములను వస్త్రముల నిట దీగవిడిచి నారలు 

ధరించి జటధారీవై కానకు బటోవలయును, వింటివా ? 

రామ : (నవ్వుచు నాకు (బత్యక్ష భగవంతుడై ననా తం|డిని, నౌ యెడల 

నత్యంత | పేమాస్పదలగు మాతృదేనతలై న మిమ్ములను సర్వరాష్ట్రమును విరిత్యజించి 
పోవునపు డమ్మా! ఈ వస్త్రముల నీ యాభరణములాను మా [తము విడువ లేకుందునా? 

జటానల్క-లధారి నగుట నాకు మణింత సంతోషము. 

గీ, ఉచిత వేషంబునను మునిపచయపాడ 
పద్భపరిచర్య చేయంగ వాంఛ యుంజె 

నంతకాలంబు నుండియో! యిప్పటి కది 

అమ్మ! న నమకూ రె. బూర్వపుణ్యం బునలన, 

కైక £ నంతోషమే! నీవనవానము స్థిరపడినది, కావున నింక భరతుని 
పట్టాధిషేకమును గురించి యొక్కమాట జెస్పవలసియున్నది. 

రామ : ఆనతిమ్ము; 

కైక ; ఈ మహారాజునకు నాపై మిగుల గోపముగ నున్నది. నీ వుదయము 
ననే వెడలక తప్పదయ్యెను. లక్మణు డుద్దతన్వభావుడు భరత శత్రుఘ్నులు దూరమున 
నున్నారు. వసిష్ల్షసుమం|త్రాదులు నన్ను లక్ష్య'పెట్టరు. భరతుని వెంటనే యిచ్చటకు 
విలిపించి యభిషేకింపవలసినదని మీ తం|డ్రిగారితోను; వసిష్టాదులతోడను, జెప్పి 
మణి పోవలయును. 

శామ : నీ యాజ్ఞానుసారముగ వారిని బార్జింతును, అమ్మా: నేనొక్క మనవి 
జేసికొనవలయును. 

కైక; సరే చెప్పుము, 

'రావుఎాగీ, రామ! రాఘ రఘురానువ రారయంచు 

నాదుపేరులె గీతాలంగాం దవిల్సి 
పాడుకొను కరుణావి నాతోడ చేడు 

నలుకండు నను జూడడు నాదుషావ మేమి? 
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కైక: నీవింక శీఘముగ వెడలలేదని యాడ డిబ్బంది సడుచున్నాడు., 

సీ వెంతశీఘముగ వనమునకు బోయిన నాతనిడెంద మంత శీఘముగ నిష్క్టలుష 

మగును, 

రామ : అనా! మా అమ్మగారితోడను, వె డేహితోడ నొక్కుమాట జెప్పి 

యిప్పుడే వెడలిపోయెదసు, ఒక్క మనవి జేసికొందును, కోపపడివని వరమీయ 

వలయును, 

కైక 2 త్వరగ జెప్పుము, 
రామ ః నాకు దండిగారి యాజ్ఞ యొకటియు, నీ యాజ్ఞ యొకటియునా? 

నీచే బడదగినరాజ్యము భరతునకిచ్చి సీ వరణ్యమునకు బోవలసినదిని సీ యాజ్ఞ యగు 

నెడల మనఃపూర్వకమున నే నంగీకరింపక పోదునా? ఈ మ్యాతపు స్వల్పకార్యము 

నకు బూజ్యులు, వృద్ధులు, ధైవసమానులైన తండ్రిగారి నీటుల దొంధింఎసం 

న్యాయమా? 

కైక: ఏమి నాకు వీతులు కఅపుచుంటివి? మేము పెద్దల మగుటచే మా 

సంసారము లెటులో కడతేర రానేవచ్చినవి* నీవు పడుచువాడవు: పడుచు పెండ్లాము 
నకు భర్తను, సీత నీతో వచ్చునెడల జేయునది యరణ్యములో స్వతం[త నంసారము 

సీ భార్య నిన్ను బాధింపకుండ, నిన్నేడిసింపకుంఢ జాగ్రత్త పెట్టుకొనిన జాలును 
కాని నీ వెందుల కింక నాలసించెదవు? 

రామ ; అమ్మా! కమింపుము, పోవుచున్నాను. 
(నేలబడియున్న తం|డిచుట్టు) |పదక్షీణము జేసి యాతని రెండు పాదములను 

గనుల నుంచుకొని) తండి: నమస్కారము పోయెదను. 
(నిష్క)మించునుు 

కైక ః (పైన జఅచుచ్చు నాథా! లెమ్ము! తిరిగి మూర్భాపరవజడై నట్టున్నది 

(వినరుచ్చు నాథా! నాథా! లెమ్ము, (కన్నులు తెబచి లేచును) 
దళ : (కన్నులు చేతులతో మూసికొని) నారాయణ, నారాయణ! 

(ఏడ్భుచు లేవజోయి పడును) 
ఎవడురా అక్కడ! 

సేన : (|వవేశించి మహా పభూః 
దళ : సేవకా! నన్ను బట్టుకొని కౌొనల్యాంతఃపురమునకై న, సీత్రోపున 

మరణించినయెడల గాటికై న దీసికొనిపొమ్ము, ఇ 

(సేవక సాహాయమున బోవును) 
కైక : నేనీనంగతి మంధరతో జెప్పుటకుబోవలయును, 

(నిష్కమించును 

ఇది తృతీయాంకము. 

ఆర్టీ 
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సాధుకౌ వా భ్బకదుు 

చతుర్థాంకము 

పి బేశము ___(ర్రీగామభనన షో 

[ప్రవేశము __భదు9ండు, కచుండను నిద్దతు గాగరర శకులు] 

భద : కచా != నీ.నిద కాలిపోను! లే తెల్ల వాివచ్చిన నింక గురికి 
పాశ్లేనాః (వీపుపై జలచును) 

కచ : (కన్నులు నులుముకొనుచు) ఒసీ! అందిలిగాచినావ'పే? 

భద : కన్నులు తెలచిచూడు. ఇది ఇ గుడిసెకొదు, నేను ఇ భార్యనుగాదు. 
కచ ? భదాి! వివా? చూడు! బ౦డికుదు పొకటి పారాకా పొకటి నీ/దకు 

మంచి బింకమైన పట్లుసుమా। 

భద: ఇప్పుడైనను లేచి క త్తి చేతబట్టుకొని నిలునబడుము, ఈ రోజున 
రామభదుడు గాన = 

కచ : చి! చి! రామభదుడేమీటి! కొనయేమిటిరా! ఇ్ఞ మొగము! 

భద్ర : రామభదుడుగాన నీమాన (పాణములుదక్కినవి, 
కచ ; ఎందుచేత? 
భద , నీవుని దపోవుచుండగనేకాదా 'కై కేయమ్మగారి యంతఃపురములో 

నుండివచ్చి కౌొళల్యమ్మగారి యీ యంతఃపురములోని కిప్పుడే యాతడు వెళ్ళినాడు, 
నిను జూచి నప్వుకొనుచు వెళ్ళినాడు. 

కచ : రామభదుని జిన్నతనమున _ నేనెత్తుకొనినవాడను గావున నాపై 
నభినూనము, శ 

భ్మద : రామభదు డందటియెడల డయాజడే, కాని యెవరినుట్టుకువారు 
తమయందే మిక్కిలి యను[గహమని యనుచుందురు. నీ వాయననేమి లక్షుణుని 
మా|త్రమెత్తుకొనలేదా? ఏదీ! ఆయనే నిన్నీ నిద్రావస్థలో జూచినయెడల గృత్తిదూసి 
మీద బడియుండడా? 

కచ ? అతడగ్నిరాముడు. ఈతడు సీతారాముడు. నేనెబుగనా? కొని అమ్మయ్యా 
అదేమి? లక్మణుడు కత్తి చేత బూని లోని తలుపుల దన్నుకొని యిటులు వచ్చు 
చున్నాడు, నన్ను శికించుటకు గాదుగద। 
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భద : (నవ్వుచు) మహారాజుల కసూయ కలుగునంత్వవటికే కాని కలిగిన 
యెడల గన్నపుతకులనే శిక్షింతురు, అట్టిచో సీ నా లెక్కయేమి? ఆ కోసన్య్వభావు 
నెదుట నిలువబడకుండ నిసుకగడియారమున్న యీ వంక నుందుమురా? 

కచః నీవును దాగియుగడవలయునా? నీకుగూడ నాతోపాటు శికయేల? 

(నేపధ్యమున) సోదరా! ఫౌమ్మిత్రీ! ఆగు ఆగు, 

భద ; అటుచూడు! లక్ష్మణుని వారించుచు రామభ[దుడు కూడ వచ్చు 

చున్నాడు. (పక్క కోసరిలుదము రా. (ని ష్కమింతురు) 
(ఇది నిక్క.ంభము) 

ప? దేశము ;---కొశల్యంతఃపురపురోభాగము 
(వ) వేశము: = రాముండు ధనుర్షరు డై, కత్తిని జేతబూని లత్మ/ణుండు) 

రామ : సోదరా! సొమితీ త్ ఆగు. కర్మగతి కెవడేమి చేయగలడు, 
అ: కర్మగతి యనునూట యనత్యము, 

గీ. కర్శమ్యాత్రము బలియొ? నాధర్మస్ఫూత్ర 
మే బలియో*ః నన్ను విడుండు భూవింతు నిపుజె; 
చైవ పౌరుషగతులలో దృఢిమ కలది 

యేదో యను లోక సంశయ మిఫుజెతీలు. 

రామ : సోదరా (పశాంతి నొందుము. ఇప్పుడంత తొందర యేమి వచ్చినది, 

ల అ|గజా ఇప్పటికి తొందరయే లేదనుచున్నారా? 

సీ, మత్సరంబున దుష్టమాదన శై కైకేయి 
Pe తొందరయి గాదె 

భార్వా'కారాధీనబాంచాలిముదుక( డా 

దట దలయూయం తోందరయ కాదె 

భరతుడు రాజెెను బదపద నీవు కా 

+న కని యాతం డన తొందరయు కాదె 

అదె బీ యని వనీత్ల్లూ తొపరాయణ 
తను భకర లుంట తొందర్యె కాబె 

గీ. ఇంతకంకును దొందర యేది వ 

నసువు లీమేన నుండ. బట్టాభిే. 
భంగమును వినను గనను స 
ఖరత రాస్మత్క-రాసిచే నజుకువా(్లు, బీ 



చతున్థాంకము (ఓ 

రామ : (చిఖునగవుత్ఫో తమ్ముడా లక్మణాః 

గీ. వను నీకంశు బెద్దనుగాన భక్తి 

నాయెడల. జూవీసావు సంతసము నిం జె 

గాని నాకం కొ. జెద్ద గా ఫఘునుల యెడల 

ద్విగుణ భక్తిని నీవు చూపింపనలదె % 

గీ. మాత, తండి, యేనును, నం్యభమనశులమయి 

తి మని పలికితి నీవు, కత్తిని వహాంచి 
ముందు పర్వెత్త "వెనుక నే మందలింప. 

దమ్ముడా! యిది శాంతవ_ర్తన మె నీకు € 

(కౌగిలించుకొనును) 

.. పెద్దలయెడల ఘనులయెడల నేను భక్తిని గనబబుపలేదని మీరు సెల 

వచ్చితిరి, “ పరముకోవకేలచ. యత్యంతాసూయా హేయన్వభావయగు భార్యవలలోదగిలి, 
యైపొకసుఖలోలుడై , మతిచెడి యుండుట సపెద్దతనమునకు ఘనతకు లక్షణమా ? 

అంతతో నూరకుండక తననోటికి నీళ్ళ నొనగగల జ్యేష్టపు తులరై మహానుభావుల 

రగు మిమ్ముల గానలపాలుచేసి యూరు పేరులేని భరతుని సింహాననముపై కెక్కి 
చుట కంగీకరించుట పెద్దతనమునకు ఘనతకు లక్షణనూ ? 

రాము.... తమ్ముడా, శాంతి౦ప్పుము. 

గీ, నతి కవశుం జొట ఘనతకు సంజ్ఞ కాదు 

పెదకీొడుకును నె ఖ్లిపెం బెటుకొను కు 
యి నాలిర్ల్లై వు, 

గౌరవము నకు జిహ్నాం౦ంబు గాదు, సత్య 

మును వదలకున్కి ముఖ్యలాం ఛనము సుమ్ము. 

గీ నన్ను. _(బొణనుగా నెన్నుకొన్న తండి 

నన్ను బట్టభ దునిం జేయనున్న తండి 

నత్యవాగతుకై తృణసమము గాంగ 

విడుచు జెంతటిభునతయోా తల(పరాడె ? 

Ae భరతపట్టాభి పే కోత్సవమున కాత 

డౌ ననుట నిత్వనళొ ననైక దీత్న 

చేతనే కాని స్రీలోల తాత రళిత 

చి త్లసంతేత మోాహంబునవేశ్తం గాదు, 
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లక్మ.... సత్యవా గ్లోలత యనుచున్నారా ? కొదు= కొదు= 
గీ, అనురయుద్దము కలలోనియంశము, వన 

యుగ్న మంతక౦ కు ననత్య మో మహాత్మ | 

నత్యమిపషమున జనుల మోసనంబు సేయు 

మనల గొంతుంగోయగం బన్ను యు 

నిన్ను నీసరికి సభాశాలలో మనతం డ్రిచెసిన భవదీయ పట్టాభిషేక (పశంశ, వసి 
ష్టాదుల కంటదుమ్ము కొట్టుటకు జేసిన యిం[చశాలము, మీతో సీనంగతి ముచ్చటిం 

చుట మిమ్ము మోనప్పచ్చుటకు జేసిస కనుకట్టు. ఈ యుల్సవములు ఈపుహో[ ప్రయత్న 
ములు జనుల వాక ్సంభవముసకు జేసిన గాండి. చిన్న కొడుకు పట్టాధిషేఏము. బెద్ద 
కొడుకు! వనవానమును నీరెంసు పనులు [ప్రపంచమున నెన్నడై న జరిగియు౦డెనా ౫ 

భరతజీట్లాధి షేక మొనరించుట మహారాజుకు గై కేయో |పోధృణముచేత నిషమే కాని 
యట్లుచేయుట లో కవిరుద్ధమనియెంచి, యీయవాంతిర రామపట్టాధిషేక నన్నాహ 
మును మంచి యంతఃకరణములో వొనరించిసట్లు నటించి, యెన్న డెవ్య రెటుంగని 
మిథ్యావరములను గల్పించి, నత్యవాక్యపరిపాలనచ్చలమున జిరకాలమనోగధాథి రూఢ 
మగు భరతిపట్లాధి షేకమును మహారాజు స్టిరపఅచినాడు. 

రామ....వెల్టీవా శా! నొపై నుండు భ క్తీచే సీకట్టి యనందర్భాగ్గి పాయములు 

గలుగుచున్నవి, సరే నీవనినమాటయే స్టీరపజుపుము. తం|డిగారికి భరత పట్టాధి షేక 

మధిమతమే యెనయెడల నాతడు నావనవానముగూడ నాజ్లాసింపనేల ? 
లక్ష... నాకు గారణములు తెలియవు! (గుండెలు కొట్టుకొని) అమ్మా! అమ్మ 

ఈ మహోపదవమును నేను సహింపను ఆర్యా! నన్ను నదలుము. 
గీ. సననభంజన మొనరించి స తబాధ+ 

జేయుతాటక నీవు హింసీంచినటులు 

తావకీనాభి"పే.క విధ్వంసిని యయి 
మనల బాధించు కై కను దుముమువాండ. 

మిమ్మెన్య రభ్యంతర 'పెట్టుదురో ఇగొచెదను నావెంట రండు, మిమ్మిప్పడు 
సింహాసనముపై గూరుచుండ బె'పైదను. 

రా....(నవ్వుచు, తమ్ముడా! లక్మణాః పీన్న (గోమపడవలదు. నాకు సింహాసన 
మక్కరలేదు. శాంతి వకాంచి యాలోచించుకొనుము, తల్లీ గారైన కై కేయి మనకే 
మియు నసకొర మొనర లేదు. 

సీ, పాపఫలాంత వైభనభావ మూసక 
వ్షణ్య కాననమున( బోననునియ్లై 



(9) చతున్రాంకము 65 

బహుజనపాలనభార మొందక సూత్ము 

ముగ నొక్క పొట్ట నోముకొను మనియె 
ధరణీప్రపాలనో త్తర మెనపూతమాో 

మునివృ త్తి నిప్పుడే పూను మనియె 

నెన్నటివైన న'బేకాని యిది యుండ 

దబె వేగం జూచుకొ మృంచు( బలి కె 

గ్ నట్రికరుణార్ల)చి త యెనటితలి 
లు టు అం ర, ర్రు ౧౧ 

బుణ మెటుల దీర్చుకొందు నం చేను జింత 

పడ నటికెద ననుచు దీవ్రపడెద వీవు 
తమ్యుడా! యిది క్షీర్తిపధంబె నీకు 

న్ తరిడేయాధై నను దల దాల్చి గోవాత్నం గం 

డుండు చేసి యుద్లలి6 బడయ లేదె? 

సాక మారక ధ్యాతిం దృవ్యుచు సగ 
రజు లీల్లి కహ్యఫోరమును గన? 

తండి) కానిమ్మనC దల్తీ న దుించివ 

పరశురాముడు మహోదురుండు కాడ? 

వసుధలో? బిత్చువాక్యపరిపాలనంబై యె 

త్యాకుల కెల్ల య గంకణము గాదె? 

గీ. వ వచింభనవా రాచరించినట్టి 
కష్టములు లేక బహుసుఖకరి ౯ నా 

భ మగుమునివృ త్తిచే వారు ప గీరి 
యి కై రానుండ వనికి? బక్విడంగనల'దెశ' 

లక్ష * ఆర్యా! మీరింక వన ప్రయాణమునకు గృతసంపూర్ణ నిక్చయులరె 

" కావున మీ విశేషదుఃఖమును నసహింనలేని నన్ను మీవెంట రానిండు: 

రొమ.... (నవ్వుచు) తమ్ముడా ! 

గీ, ధరణిలో సోదరులు ధనధాన్యభోూవ 

సచులలోం చాలునకురిభోర సహ మగుధు 
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గాని నావనవాసా ర్రిలోన భాగ 

ము మ్మటం చును బలికితి వేల బేల? 

లత్మ్మ---గీ, మనకు దనువులు శెండైన జననమాది 
కలిసియుండు చేత గతి యొక్కటియె యగును 

కలము రెండైన మొనలను గలిగియున్న 

గడకు ఫల మైనవా(త యొక్కటియకాటె. 

రామ ః సౌమి త్రీ! 

సీ ననుం బాసి మనతండి) మనలేండు కోనలా 
త్శృ పతిహీన యాత్శ్మజవిహీన 

యగు దిక్కుమాలిన దగుచు మిోతట్లి కిం 

జంంణంవళక౦ంబునం బు_త్త్ర్యయుగము 

౧2ైన్ట్నన మొందెను గాన ననయంబు నాతోడి 
నీడయె తిరిగెడు నీవు నాకు 

మాటుగా నాతల్లి 6 గూరిమి సేవింప 

“నే లేనిపొజుత నిండింపం గలవు 

గీ, ముగు రములకు ముగులు పుత్తులుండు ౧ ౧ న 
గర్భవాసంపులో శుది కానంబడదు 

ముగిరిలోపల జేస్టుం జౌ కట సణసాందు 
భరతరా జేందు? సేవించి బ్ర కుమయ్య. 

లక , (కడ్తిసారవై చి, చెవులు మూసికొని) హరిహరీ: ఎంతమాట విన 
వలసి వచ్చెను, రామచందపభూ భరతుడు రాజేందుడుః (రాముని రెండు పాడ 
ముల బట్టుకొని) మహా(ప్రభూః యధావిధిగ జిక్కింన రాజ్యమును దృణ[ప్రాయముగ వినర్జించి యెట్టి మనస్థయిర్యమును గలిగియుంటివి, 

రాను : (నవ్వుచు తమ్ముడా ఇది యొక స్రిశ్లేషముకాదు. 
గీ, తన స్వరూపము తా నజిలనడోు నరు 

డై హీకాలోలత్య ేవ్రలాడం డెప్వ 

వన యుక్నునట్టి బిడ్డ. 
టన నద్దిముం గని యేశ్సు_మాూమం గాక. ర 
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గ్, నత్యవ ర్తనము న బొందు మృత్యు వైన 

శక్యసామూంజ్యమునకం కె శ సతర మ 
నత్యవ _రృనమున6 బొందు నకివిభవ 

మైన దుర్మ ఎ్రితీకంశు హసేౌయం౦బు మనకు. 

అదీగాక ? ._.. 

గ్, పల్హమున వేగిరపడక, బండియ్రైన 

వైచుకొన్తక, 'కాలెటికలం బడక, తనబ 

రును 'వెదుకకూంది మణ్ జాగరూకతేగను 
పదము లిడి దిగు శకటర్గభమును బోలె? 

గీ. అపజయంబునం బర్వెత్తునప్పూ డైన 
మనసు చెడరనీయక భటుల నటు లిటులు 

పోవనీక సక్రమరీతిపోక విడష్రాపో 
నతులితో_త్రమ సేనాధిపతిని బోలె. 

గ్ జను డదృష్టము. బౌాసినసమయ మందు 
నలజడిని బొంది కష్ట బాధలను ద్విగుణ 

ములుగ నొనరించుకొనక 'యోర్చును వహించ 

వలె ననుచు జ్ఞూనవాసి ప్రపం కి గాబె? 

లత్మణాః ఇదివరకే యాలస్యమైనది, శీఘముగ నడవికి _బోయెదనని 
యమ్మగారితో మాట నిచ్చినాడను. ఇంకను మాయమ్మగారిని, వై దేహిని జూడనే 

లేదు. నీవు కోస ముడిగి, విచారము వదలి, మాతాపితృలకు బరిచర్య "సేయుచు 
సుఖముగ నుండుము. 

లక... (ఏడ్చుచు) 
గీ. తల్లి నీవె గురుండ నీవె తండి నీవె 

చై వమును సీవె సర్వంబు నీవె నాకు 
సిదుపదసేన తప్ప నా శేది వలదు 
కానం గానకు వత్తు నీతోడ నేను. 

రాను : తమ్ముడా! వలదు, 
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లత్మ గీ, రా వలదటంచు. బలుక కో రామచంది ! 
నిన్ను నిడనాడ జీవము ల్నిలుపనయ్య 

రామ రామా యటంచు నా పాణచయము 

నిపుడె వహ్నాలో. బడి త్యజియించువా6డ. 

రామ :£ (కౌగలించుకొని అనుజా! చిన్నవాడ వగుటచే [శమ మొంధలేవః 
కాని నిన్ను నేనునూ[తము వదిలియుందునా ? 

న్ ఇద్దజము మున్ను మునికొజ శేగివనికి 
నసురహారణం బొనర్చి క ల్యాణమంది 

వచ్చినవ్లు మునులశై వనికి "నేగి 

(క్రీయుతుల మాచుం దిరిగి వచ్చెదముగాక, 
గి, అదె జనులరావ మదే వసిస్థాదిమును ల 

వేదరవ, మబె సామంతవిభుజనాఠ 

ఫ్రైక్షింబు నీ వేగి యాయుత్పవనుల నాంఫపు 

మమ్మ విన్నను గోపంబు నందునేమొ ? 

నీవు త్యరగబోయి మా గారిని దర్శింపవత్తునని చెప్పుము, నే నింతలో 
వైదేహితో రెండుమాట లాడివత్తు[, వోర్శిళ నోదార్చి యంగీకరింపజేసి మజిరమ్ము. 

లక్ష్మ ః చిత్తము (నిష్కమించును) 
రామ ? ఎవరక్కడ | 

[నేవథ్యమున] చిత్తము. 

రామ : జానకి యంతపురమునకు బోయి యేమిచేయుచున్నదో చూచి యొక 
సారి యిటు వచ్చునేసూ కనుకొనెదవా ? 

(నేవథ్యమున) చి త్సము. 

* రామంాగీ, హారథనుర్చంగమాది పట్టాభిపేక 

భంగవర్యంత మెన్న (డు వదలియుండ 

నట్టి జానకితో విరవాంబు గలుగుం 

గటకటా! యెట్లు ననుం చాయంగలదో వెలది 
ఆహో। [పపంచవై ఖరి దలచుకొనిన నవ్వు రాకమానదు కదా | 

గీ. లోక మెల్ల నాపట్టాభిపేక మిప్రుడు 

జరుగన లెనని యత్నము ల్పలిపి జరుగు 



గ్, 

చతుర్గాంకోము (09. 

ననుచు నెంచె నొక్క_ండైన నద్ది యిట్లు 
పరిణమిం చునం చింతైన చెటు డయ్య. 

జనులయత్నంబు చలేపాటిశ క్షి గలవొ 

బుద్దు లేపాటిఘనములో బావు లైన 
పరుల నాడించునది మీదో, నా విచిత్ర) 
పట్టమును గాంచి తెలిసిక్షోవలయు జనులు. 

పీయ్నైచాంకు నద్ది పివీలి గయా, మ 

కము యెటుగకం మనుజుడు సర్వ వేత్త 

నని దివికి భువికి ముడిపెట్టును వనుక టి 

(పక్కా, మృతి కర్మనూ(తంబు 'వెక్కీ.రింస, 

భువి కదలు, (గహోళి కదలు, భూతపంచ 

కవుయముంతయు(6 గదలును, గాల వుటులె 

చలనమే లేనిే పపంచంబు వేడు 

జనుల గతులకు జలన మాళ్చర్య మేమి? 

ఐపీాకము లశాశ్యతములా ననుచు మనుజు 

లంద జెటిగినయంశమే, యందజెపుడు 

మజచునంగతి యది యుండె; మజువకుండ 

నాచరిం'చెడునా(డు జూనాదికుండు. 

ఫఘునతరంగాహూతాంగంబు. గలిగి క్షరము 

నెత్తి నది దాటు కరినోలె, చె వ 

దలు సుఖంబులు కదిపిన, విలనదూర్ల 

దృబ్బనస్కు-. డెనరుం డుత్తరించు భవము, 

( నేపథ్యమున రామ్మసభూః సీథాదేవిగారు వచ్చుచున్నారు. 
రామ :ః నరే! నీవు చూచునరికి యామె యేమి చేయుచున్నది? 
(నేవథ్యము) ఆభరణముల నుంచుకొనుచున్నారు. 
రామ సరే! నీవు పో! (కరుణగ నవ్వి) 

గ్, నాతి భాతలలతీ)గో నన్ను 6 జేరం 

దలచుచున్న ది కాబోలు ధరణిలవీ. శ్ర 
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యటులు నను. బాసె, గృహలమ్మేమైన తాను 

నిటులు నను ఏడనలసెనం చెజబుగదపహాపవా, 

అదిగో వచ్చుచున్నది. 

గీ. భూమీతాంగియై నను దూరముననె కాంచి 

కులుకు కలికికిం గటువా ర్తం పలికి యళ్ుకు 

నొనయ కుటు? తాండమించువుయూరి చెవులు 

వసారిదము పీడుగును బడ-వైచుకరణి. 

(సీత (పవేశించును.) 

సీత ః పాణనాధా! నమస్కారము, నన్ను క్షమింపవలయును. నేను వల 
దనుచుండగ నే నూ రెండవయ త్తగారు నన్నింత సాం[దముగ నలంకరించుటచేత 
నామె మూలమున మిమ్ము నాలన్యముగ జేరవలసివచ్చెను. కొని మహూర్తము 
కావచ్చినను రాజ్యలక్ష్మీ మిమ్ము జేర నాలసించుచున్న చేల? 

రామ : (నవ్వుచు) అది మీ మూడవ య త్తగారి మూలమున, 

సీ ః పరిహసించుచుంటిరా? ముహూర్తము మార్చబడినదా యేమి? ఇంక 
నెంత వ్యవధి యున్నది. 

రామ : పదునాలుగు నంవత్సరములు, 

సీత : (రాముని చేయి పట్టుకొని) పరిహానమేల? సభాశాలకు బోవుదను 
రండు. |పాణనాథా! ఈ యలంకారనును పూర్వ మెన్నదైన మీరు గాంచినటులు 
జ పి యున్నదా? 
rope 

రామ : (తనలో 

గీ. ఒక్కసారిగ వివనా ర్త నూదిపలుక 
నలసత్క బొందు నని _[తొక్కుులాడుచుంటిం 

(గమముగా బల్కు. హాన్యవాక్యములటం చు 

విశ్వసింపక యున్న దీవెటినీత. 
లు 

గీ, వను నీవాండ ననిపల్కు నెట్టివరుల 

నైన విడువనిరాఘవు. డవనికన 
బరమస్తాధి యా జానకీ భామతోడ 
విడుతు ని న్న౦చు నిపుడేెట్లు పలుకునాడు, 
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(Gr) జానకీ: నీయలంకారము ముం దెస్పుడో చూచిగట్లు జ్ ప్రి 

యున్నది కాని సృష్టకరిం పలేకున్నాడను, 

సీత : ఈయాభరణము లన్నియు మా శం్మడ్రిగారు నా వివాహమహోత్సమున 
నస్పగింతవేశ నాకిచ్చినారు. ఈ చీరయుగూడ సప్పటిదే, పుట్టింటివారి వస్తువను 

(పీతిచే బదునొకండేండ్లు దాటవచ్చినను దీనిని బాణతుల్యముగ భదపణచుకొను 

చున్నాను. 

రామ : (ఉస్సురనుచు ఆయప్పగింతల సమయమే యిప్పుడు తిరిగి తటిస్టి 

చినదని నేను విచారించుచుంటిని. 

సీత : (కౌగిలించుకొని ఆ। ఆ; తి౦గి నాయస్పగింతయేమి? ఆ జగదానంద 
మూ ర్తియైన (శ్రీరామమూర్తికిగూడ విచారనూ? 

రామ : పూర్వ మసురయుద్దమున మాతం డ్రిగారికి మాపినతల్లి గారైన తై కేయి 
చేసిన యుసకారమున కొతడిచ్చిన రెండువరముల నిప్పుడు మాతల్లి గారు వాంఛించిరి, 

సీత : అవేవి? 

రామ : పదునాలుగు వత్సరములు నౌ వనవాసము. భరత పట్టాధి "షేకము వీని 

నలన నా వ విచారములేదు. కొని _ 

సిత ౩ “కాని,” యనుచున్నా రేమి? అందులకు నేమా[తము ఏచారించి మీ 

సితృవాక్యపరిపాలన ధర్మాచరణమును దేవరవారి సిహధర్శ్మచారిణినై న నేను (పతిబం 

ధింతునాః మహాపభూ? ఎన్నడులేనిది నన్నిట్లు సందేహంచుచుంటి రేలః (పాణ 

(పియా! మీరు పి తాజ్ఞానిర్వహణమునుగూర్చి బాన చేసియే వచ్చితిరికద, 
రామ : సీతాపతినై న నేనట్లు చేయకుందునా ? 

సీత ఏ సరమసంతోషముం 

రాను ః ఆహో! 

గీ, జానమూా ర్తి జీవన్ను క్షు జైన జనక 

విభోని తపమున నావర్భపంచినట్టి 
సీకి నిట్టి ఏరాగత సిర్శలతేయు 

నత్యదితయు గల్లు టాశ్శిర్య మేమి $ ¢ 

కిని, గుణగుణముచేత, ముఖవై ఖరిచేత నీతండ్రిగారిని బోలిన నీకదృస్ణ మేల 
పట్టకుండెనో యనిమా[తము వింతగ నున్నది. 

పీత: (చిజునగవుతో) నేనే మహాదృష్టవంతురాలను, పురుషుల కధికాల్ప 

పదవి భేదములచే భాగ్యాభాగ్యములు రావచ్చును, ఇక శ్ర్రీలకో=పురువుడు మహా, 

రాజైననేటు? ధికకుడ్రై న నేమి? ధీశాలియైననేమి? మందుడై ననేమి ?- యశంకాను,. 
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డ్రైన నేమి ? అపకీ ర్హిభాజనుడై ననేమి ? |ప్రత్యక్షదై నమైన పతి నెడబాయకుంటయే 
మహాదృష్టముభవదీయ పాదరవింద నిరంతర పరిచర్య నాకు లభించియుండగ నాకు 
లోప మేమి? 

రామ : ఇదివణ కట్టులే జరిగెను, కాని, యింటినుండి యట్టిభాగ్యము నీకును 
నాకును గూడలేదు. 

సీత వ (తొందరతో) ఎందుచేత! ఎందుచేత! 

రామ 2 నాకు వనవాసయోగమగుటచేతను, నీకు బురవాసమగుటిచేతను. 
పీత్ర : [పాణనాధా! మీ మాటలవలన నవ్వు వచ్చుచున్నది | భార్య కొక 

యోగము, భర్థ కొకయోగమునా? ఒక కన్ను బాషములు విడిచి యొక కన్ను 
పనన్నముగ నుండగలదా? బండిచ(క మొకటి ముందునకు నొకటి వెనుకకు బోగ 
లదాః జగదేక దనుర్ధరులై న మీధనుస్సును కొకకోటి వంగ రెండవకొన యెప్పుడై న 
వంగకుండునాః (ప్రపంచమున నెన్నడులేని భ_ర్హృభార్యాయోగ విభేదమును మీరేల 
'పెలవీయవలెను ? మహ్మోప్రభూ! సేవకురాల నైన నాకుగూడ వనవానయోగ మేల 
యనుగహింపరాదు ఖై 

రామ : అందులకు నూకళల్లి గారి యాజ్ఞ కాకపోవుటచేత___ 
సీత ః నన్ను దీసికొనిపోగూడదని యామె సెల విచ్చిరా ? 
రామ : లేదు. కొని నిన్నుగూడ దీసుకొని వెళ్ళమని నొ కొజ్టాపింసలీదు. 
సీత ; మంచిదే! ఈ మీనవ్యచరణమును మీతోగూడ తీసికొని వెళ్ళుమని 

మీయమ్మగారు సెలవిచ్చిరా ? 

రామ : అందులకు “సెలవేల కావలెను? అది లేకుండ నే నెటుల పోగలను? 
సీత ; ఈ సవ్యహ స్తముమాటయో ? 
రాను ః అదీయు నటులే. 

సీత'ః మీయవయనములలో నల్పభాగమైనదానినై న విడిచి మీరు వెడలలేవిచో 
నర్ధభాగమునైన నన్నెట్లు విడిచిపోగలరు? మీతల్లి మిమ్ముల నంపూర్ణముగ నన 
యాత్రకు బొమ్యానగ నర్థదేహముకోమాత మేగి యధికేసణ మొందదగునా ? 

రామ (నవ్వుచు) నాదేహమున నిమిడిన భార్యారూసకార్గము నే నెక్కడకు 
బోవ నక్కుడకు వచ్చునదేకదా? ఇక [ని త్యేకముగ నీవు చెప్ప నేల? 

సీత : తెలియ కటుల చెప్పినందులకు కృమింపుడు, కావున నేను మీవెంట 
వత్తును, 

రామ : వచ్చినన్తే యనుకొనుము, 
సీత | అదియేమి। మహాప్రభూ: అటు లానతీయవలదు మీ కషసుఖము లన్నిటిలోను నే నర్ణభాగమును గ్రహింనక తవ్ఫదు; . 
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రామ : జానికీ! నీవు వానన్యార్థిభాగమని చెప్పితిని, కాని నన్మతీయ కష్ట 
సుఖారభాగము నీకు దప్పునే తప్పదు. 

గీ, కందమూలముల్ల స్త యుగ్భమునం ద్రవ్య 

నాదుపాలున నగపాను నసీదె; యవీ. 

గోచరం జైన వనచితకోటినలని 

మోదమున నర్థ భౌగంబు ముదిత సిజి, 

గీ, పా.శీయుగమున మునులసేవలను జేయ. 

గిటుగు సుకృతిలో నరభాగంబు నీబె 

దీని విబ్దూాది దీనికే దిగిచి యసుర 

వరుల జంపుకీ ర్తిని నర్గఫలము సిద 

సీవిచ్చట నున్నను పష్యనుసరణఫలము నీకు దప్పదు, ఇచ్చటనే యుండునని 
నేను చెప్పుట కెందులకు సాహసించితినన = 

గ్, రాష్ట్రజనపాలనము, 'బంధురాజ సేవ 

యాటనికమునిశేయు ననెడు మగాడు 

పనులు కర్షవ్యములు భూపవరున కిలను 
వెలది యగ్ని త)తయ సేనవిధము గాయం 

ఆకార్యతయముస జిరంజీవియైన *థరతునిపై రాష్ట్రపాలనభారము చేరెను, 
మిగిలిన రెండుపనులు నేనే చేయవలసి యుండెను రెండును భగవ త్రీతికరములైై 
రెండును నంసారతారక యోగ్యములై న పనులే = 

గ్, కొననా ౦తేస్థమునిసేవ శీను జేయ 

నిటను చితృమాతృ సేవకై యెవ్వరైన 

వలబె తపమునకై నరు( డడవి కిల్లు 

గదల గృవహాబేవతార్చు కొక్కండుండవ లెను 

కొవున. వై దేహి! నిన్ను నాతల్లి దండ్రుల సేవార్థ మిచ్చట నుంచితిని, ఏమి? 
నూటలాడకుంటివి, గడ్డము వట్టుకొనిం 

గీ, ఆజుముగ్ణి యిదినొ! యిదుగో! య నెడుతం౦డి) 

గారి. యం౦తికా శశౌలమునక్షు, 
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సీవె సెద్దకొడుకవై వారి శే లేని 

లోటు. దీర్చుటకును బాటుపడు. 

గీ, తనపనికి వేగం బరితాప మెనయనున్న 

వైక గారిని నతిభ_క్టి గారవింపు 

మప/మాద చిత్తముకం శు నధిక మధుర 

మగును నాకు బళ్చాత్త ప్త మైనమనసు, 

సీత : అత్హనానుల సేవ యధికఫల్మపదమని నేను మాతం[డిగారివలన 
బోదీి౦సబడి యటు లాచేరించుచునే యున్నాను. కాని, వారలసేవ నాకుబతిసేవ 
తరువాతననియును, పతి నెన్నడును విడిచియుండనలదనియు మాతం|డిగారు నా 
కాజ్ఞాపించినారు (నవ్వుచు) పితృవాక్యపరిపాలపుణ్యము మీరు కట్టుకొని నన్నేల 
కట్టుకొననీయరు? ఆపుణ్యముతో బాటు నీరంతరకాంత సేవామహాసుకృతము కూడ 
నాకు కొనున్నదీ. కావున, మహా[పభూ। కౌ దనక నన్ను గటాక్షింపుడు, మా 
యత్తమామల చరిచర్యకు గుణవతులైన ముగ్గురు తోడికోడం [డున్నారు. భ క్తి 
ధురంధరులగు ముగ్గురు మణధు లున్నారు, 

రామ : శతుఘ్నుడు మిక్కిలి చిన్నవాడు. అత డందుల క సమర్ధుడు; 
భరతుడు రాజ్యభారనిర్వహణముననే శోషిలి పరిచర్య నపేక్షించియుండువాడు. 
లత్మణుడు నాతో వచ్చును, కావున నీ కీ వృద్ధసేవావిశేషము తప్పదు. 

సీత : (కన్నులసీరు పెట్టుకొని) మీపాదసేవకు లక్మణు నంగికరించి నన్ను 
నిరాకరింతురాః దయానత్యములు ధర్మము ననునరించు నటుల చే మిద్ధణము మిమ్మె 
ప్పుడు విడువక, మీ చరణడాన్యముచే మాతనువులు సవి[తములుగ జేసికొనునుంటిమి 
కదాః మీతో రానీయకుండుటకు నేను జేసినపాప మేది? మీ సేవకం' నాకు దారక 
మార్భము మజీయొకటి యున్నదా? లోకోద్ధరణార్థ నువతరించిన మసహామూర్తులరని 
నారదాదులు మాతం|డ్రిగారితో ఒహువిధముల మిమ్ముల [విశంసించియుండ, న న్నీదుః 
ఖమునుండి యేల యుద్దరింసజాలరు. ఆడవినుండి కిరాతులు రాక్షసులు, క్ఫూరన్ఫుగ 
ములుకూడ మీనదానందరూసదర్శనమున గృతార్థతను బొందనుండగ భార్యనై న 
నాకేనా యీ పాపదశ। 

రామ : సీళా ; నాకు ని తాజ్జ యెట్టు లవిలంఘనసీయమో సీకు( (విత్యాజ్ఞ 
యట్టిదేకద, 

సీత (రామునిపాధములబట్టుకొని) అట్టి దే: అంతకంపె నెక్కు.వదికూడను* 

రామ 2 కావున, నీ నిక్కడనే యుండుము, 
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సీత 1 (చిగ్గలగా నేడ్చుచు) ఉందును. ఈతనువు నిచ్చటనే యుంతును.కాని 
(పొణనాధా। |పాణము లీతనువులో నుండునట్లు నే నెట్లు చేయగలను? దయాణా 
అసాధ్య మైనవనిని జేయుమని నన్ను నిరోదించిన నేను చేయగలనా? 

రాసు ! (సీతను దరిజేర్చుకొని) 1 బత! నాకం బవి|తజన్మవై నన్ను నాకో 

పాటుగ [శమ మొందజేయనొల్లక యటు అంటిని విచారింపకుము, కౌనిం 

గ్, వెట్టి రాముండు యువసతి న్నీ డలేక 

ఛీకరపలాశ సాం దా)టపీప చేశ 

మునకు నామును గొనిపోయె, వెనుక "నేమి 

ముప్పు వచ్చునో యని జను ల్ముచ్చటింత్రు. 
సీత * (నవ్వి) కుబేరునిభార్యకు _ దార్మిద్యమా? సూర్యునిభార్యకు _జీకటి 

బాధయా? అటులే యసురఖండనసటిష్టుడిన మహారధికునిభార్య కసురబాధ యెడ్చీటిది? 
అట్టితలవిరువురక గ్రాసు డెవ్వడై. న నట్ట దోహమొనర్ప [బియత్నించినచో వాని, 'నింశము 

నిర్మూలముకౌదా? 

రామ ః: అగుట కేమైన సందేహమూ? కొని వైదేహీ: నీ [పయాణముగూడ 

నిక దప్పని దేకొదా? 
సీత ౩ మీ కాశ్రితరక్షణముతోపాటు నాకు పతిసేవతోపాటు, 

రామ 1 అటులై న వేగరమ్ము. మాయమ్మగారియొద్దకు బోయి 'సెలవుతీసికొని 

వెళ్ళుదము రమ్ము, ఇది చతుర్థాంకము (ఇద్దలు నిష్యమింళురు 

(0) 
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పట్ట కలగ రా ముప పున 

పాదుకౌ నా బ్నీకనయు 

పంచనాంకము 
(పజేశము :- దశరధ నభాశాలా పురో భాగము 

(ప్రవేశము :- (వడ్చుచు) కౌసల్యయు, సీతారాములు) 

కౌస ః (గుండెలు కొట్టుకొని) నాయనా |! నాతం| డీ! నన్ను విడిచిపోవుదువా? 
రామ : అమ్మా! విచారింపకుము, 

కౌన ః హా తండ్రీ! విచారముగాక యిక నాకు సంతో షమెక్కడిదీ? నన్ను 
జూచి దుమ్మెత్తి తిట్టు నా దుర్మార్గురాలు తుద కిట్టు చేసినదా? హా నాయనా! నీ విశే 
షమును నేను సహీంపలేనురా! తం|డీ! (ఏడ్చును) 

రామ : తల్లీ ! ఊరడిల్లుము, . 
కౌన * ఇంతకాలమునుండి నిన్ను గష్టపడి “పెంచి పెద్దవానినిజేసి విద్యా 

బుద్దులు గఅపించి, యొకయింటివానిని జేసి; నాత౦| క్రీ సీవు తం(డిగారి సింహాననము 
నధిష్టించియుండగ జూడవలెననియెంచి కొండంత మహానందముతోనున్న నాకెంత 
(పారబ్ధ మాకస్మికముగ దటస్థించెను నాయనా! నీవు వనమునకు బోవుట తస్పదా ? 
మమ్మిద్దజును నీ చేతులమీదుగా నడపి మజీ పోరాదా ? 

రామ అమ్మా! 

వీ పడరానియిడునుల బహువత్పరము లొంది 

కానంగా రాని నంతాన మిలను 

బ్రాపించి నాతండి) సలికినమాటను 

తల. దాల్సీ యతేనిసత్యపతిజ 
: ణః 

కాపాడి తత ్పరోద్దతులకు నిరువది 

యెచేండ వయసున్న యజట్లిపెద్గ 
ర (nN టు ది 

కొడుక'నై మునిజన కోవులపదవద్భ 

సం సేవనకీ)య సలుఫునట్టి 
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గీ. యేనె పాటుపడకయున్న నింకం గొడుకు 
లేల పుత్తు)లు లే రని యేడ్చు కేల? 
నరుల కు దా్గహనం బంధనరణి యేల? 

క్రీ వురుషజన్న్మ భేదసంసిద్ధి య్యే? 

తం డిగారిని నాచేతిమీదుగ బంపినపిదప వనమునకు వెడలుమని నీవు చెప్పితిని. 

గ్ కళ్లను శ్మశానవాటిక క డగం జేర్చు 

నతజె పుత్రుండు కాండు, నత్యప్రవర్త 

నమున6 డండ్నియాత్మ ననంతవిమపదపి 

'జేర్చ్సునాతండె సుతు. డవ ఇప్పబడుం 

గీ. నీకుం బతిమైన వృభ్ధానసీకళతు) 
సంతత పవిత) శాశ్వత సద్దతికయి. 

శ్రమము నొందుట నీకు చేర్పడినవిధియె 

కొన గాననయానము మాను మనకు 

2 నీతం|డిగారి యుద్దతి'కై నీకు నేనును దోడుసడుట నాకు గర్హన్యము 
కాన క 'సతోదనే వత్తును. న్స నిక్కడ నుండజాలను. నన్ను దీసికొనిపొమ్ము 
(ఏడ్చును) 

అ తనుజయుగి బాసి తను నోపందగని ముసలి 

నిన్ను (గూడను శాసిన నిబువ గలండె? 

యడుగునంకులు రెంగూడ నలలనాడు 

పటము మెతాాడునుం శాయునటులు తల్లీ! 

గీ, కాన ముంగాళ్ళ పైనున్న కన్న తండి? 

నరనిముస మైనం ద్య్వజియించు టమ తగదు 

నతికిం బతిచే "సవకం'కుం బ్రన_స్తతరము 

పుణ్యతర మైనకృత్య మో పుడమి లేదూ. 

(వతతపోదానయజ్హ తీర్ణపయాణ | 

ములు నతుల కక్క_జయిలేదు మొదటిది, కడ 
పతిది, పళిసేవ యా: దానివలన గలుగు 
మునిమణీదుళ్ల భానంత మోదపదము, 

ఫా 
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గీ. కనయిడని దేవు. బురుషులు కష్టమునను 
గాననవలె గాని కనులందు. గట్టబడిన 

యోాశునిలాలు గొల్లి యిే తరించు 
గం టు 

సులభ తారక ధన్యంబు సుదతి (బతుకు 

కావున నమ్మా! పసతిసేవకై నీ విచ్చట నుండకతప్పుదు. నే నిటు లననలసి 
వచ్చినందులకు కమింపుము, 

కౌసల్య : (ఏడ్నుచ్చు నే నిక్కడ నుండనలసినదేనా ? సరమకోసస్వభొన 

యగు కై కేయిచే నవి యివి యనరానియన్ని సూడుమాటలను బడుచు, నష్షకష్టముల 
బడుచు నామె సరిచారికలచే గూడ దిరస్క్య్బుతిని బొందుచు, గన్నకడుపు కాలపాలై, 
భరతచ।[కవర్షిని సేవించుచు |బదుకుమని నీ యధిప్రాయమా ? నాయనా! సార్వభౌము 
నికి మాతనై మహాగొరవము నీసరికి నొందుచుండవలసిన నేను కొడుకునకు 
దూరమై. నవతులకు బరిహాసభాజనమై, లోకులకు, బరమదరిదురాలను నిందకు 

బాతమై, గర్భదుఃఖమహాగ్ని కింధనమై, (బతికిన వినియోగము లేక, చచ్చిచావకుండ 
దినములు జరుప్పకొనవ లసిన దేనా? నాతం| క్రీ! (ఏడ్చును.) 

రామా : అమ్మా! భరతుడు నీయందు విశ్రేషభక్తికలవాడు అతడు. 

గీ, కొలందిగా విల నాకంశళుం గుటుచయన 

మాటయీ కాని నామోము, మాటతీరు. 

జాయయును గల్లు నా(తేడు, సరనవాదయు. 

జాతనిని నన్నుగా నెంచనగును తల్లి ! 

అదీగాక, కై కేయినిగూర్చి సీవేమియు సంకోచింసవలదు, ఆమె తీ వభావయే 
యని యెంచుము, 

గ్, ఇ క్ష చంపునక్తేంచి బాధించుసట్టి | 

జనులు సోనిసేయరు పంటినలుపువో లె 
నున్న జాడయే కనయబడకుండువారు 

(ప్రాణములు పీల్తు రిక్రై వృడ్యా స్రధింబోలె, 

గీ, అమ్మ! తణకోపు లిక్సై భగ్గునుచు మండి 
(పజల భయపెట్టి త్రైక్లుకారణము పోవ 
దిరిగి వేగ శాంతింతురు నొజవిదయ్య, 
ములని జను, లెంచువాయుమూర్తులను బోలి, 
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నా ననవాసముతోను, భరతుని పట్టాభి షేకముతోను, దల్లి గారగు కై కేయికి 
సంపూర్ణ కోషశాంతి యగును, కాన నామెనుగూర్చి నీవు భయపడవలసిన పనిలేదు, 

కౌన ః నాయనా! ఈ నిర్భాగ్యురాలి నిచ్చటనేయుంచి నీవు కాంతారమున 

క్రేగ నిశ్చయపఅచుకొంటివా? ఆగర్భ(శ్రీమంతుడవై న నీవు సమ _స్హసౌఖ్యములను 
సామాజ్యసదవి నొక్క-సారి పరిత్యజించి కష్టభూయిష్టమైన మునివృ త్తి నెట్లు 

సహింపగలవు నాతండ్రి: (ఎడ్చును) 

రామ : అమ్మా! నీవెంతమా|తము నడలవలదు. ఈనూప్పవలన నాకేమియు 
బాధ లేదు, 

, సీ. కూర్చుండుటకును బంగారు సింహాసనం 
టైన'నేని ? పులితో తైన'నేమి ? 

తల ఉజాల్చుటకు రత్నకలిత చితకిరీట 

మైన నేమి? జటాలి మొన నేమి? 

ధరియించుట క మూల్యతమపీతకౌశేయ 

మైనచేమో? నారలైన నేమి * 

యముద్చాధ శాంతించుకొటుకు శ్నీరోదన 

మైన నేమి? ఫలాళి మైన నేమి? 

గీ, లంపటత దక్కి నత్యశీలంబు గల్లి 

నాబ్లుదినములు నుండి యుండనిపధాన 

నెట్లో యుండి నెడలుట కహినభర 

వార్య స్థన నేమి? యరణ్య మైన నేమి గి 

కౌన ; హా! నాయనా: మొన్న మొన్నటివాడన నీ కెంతవిరాగ జ్ఞానసంప 
న్నతి ఇట్టి |పావంచిక సొఖ్యపరాజ్ముఖత్వము నీకీ పసితనములోనే 'యెటు లన్ని 
నదిరాః (ఏడ్చును 

రామ ; తల్లీ! ష్ణ 

గీ, నచ్భమూూర్డివి నీవు, తేజస్స (రూప 
మునిత, వుట్టువుతోని యీ భూవిదూర 
మతము నాకుంట వింతయె? మజుగుసీట 
బుట్టు నావిరి కరూర్ధ వ్రంవుంబోక కాద? శ 

గీ, ఇహనుఖములన్న నాసయు "నిడుములన్న 

భయము. నే: నెజుంగను గర్భభయను, వలని. 
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బంధ మంటదు నన్ను (బపంచసం గ 

హార్ల్షమోాతల్లి! నేం గర మాచరింతు. 

నేను కాననసీమను గష్టములబడి దుఃఖీంతునేమో యను నాందోళమును 

బాప్పట కింత దూరపుమాట చెప్పవలసివచ్చినది. నాకు నిర్భీతిగ సెలవిమ్ము. 

కొన ౩ అన్నిటికన్నియు జెప్పి నన్ను మాటాడకుండ జేయుచున్నావు 

నాయనా! నీకు |బితివాక్యముల జెప్పుటకు సమర్థురాలనా? అరుగో। నీకు బోధించుటకు 

వసిష్టభగవానుడును సీతం[డిగారును వచ్చుచున్నారు, 

రామ : అమ్మా! వారు న న్నాఫుటకు గాదు నా (పణామములు గైకొని నన్నా 

శీర్వదించి సెలవిచ్చుటకు వచ్చుచున్నారు. 

కొస? (గుండెలను గొట్టుకొనుచు) అయ్యో! నాతం| డీ! నాతం డీ! ఇప్పు డే 

వెడలిపోవుదువాః నేను నిన్ను విడనాడలగనా? (కౌగలించుకొని యేడ్చును 

దశ 2 (తొందరగ (ఐవేశంచి అయ్యయో: నేమనూతము విడువగలనా; 

రామాః రామాః రామా! (కౌగలించుకొని యేడ్నును) 

వసి: (1పవేసించి తనలో) ఆహా! ఆ 

గీ దంపతులు చెటీయుకనంకం దల్లడిల్ల 

నడుమ జానకీయుత రాము. డడరు,(సోను 
యాజియును సోవిదవ్ను బౌప్పాంబు బొలుక 

మధ్యమున సకీలాజ్యధూనమమ్ముం బోలె (ఓ 

(పకొశముగ) దశరథాః కోసలాత్శజా। ఊలఅడిల్లుడు. 

కొస * వసిషభగవానుడా! మీరాజ్ఞ యిచ్చిన సట్టాభి షేకముహూ_రము 
వృధపో గూడదు. కావున శ్రీరామభదు నిప్పుడే పట్టభద్రుని జేసి మమ్ము గృతాద్ధల 

జేసి రకీంప్పుము( సాష్టాంగపడుచున్నది. 

వసి ః (లేవనెత్తి. ఆపవారించి) దేవీ! 

గీ, ఇరువదై 'దేండ్ల నుండియే యీ వుహోతు 

జెబుంగుదువు నీవు, నేనా యచనేకవాయ 

నములనుండి తలంచి. మననముచేసి, 

భక్తిం (జేమించి పూజించి, బహువిధముల 

'సీనంజేయుచు, 'నితని' సచ్చిడమల స్వ 
రూపచరణ సందర్శన లూఢ మతిని 

గర్హ్హ్య్యవాగు ప్రరోహితతను గాంచి రఘుకు 

బలమును గని సెట్టుఖొ నియుంటి విమబచరిళ |! 



(1) పంచమాం౦కము ర్ట 

గీ. ఇతనిమైన నీ యనురాగమే యధికమొ ? 

రామనామ నంస్మరణపూర్వముగ జప 
మూలం దిప్ప సరిగిపోవు (_వేళ్ళులు గల 

ముదిమిగడ్డపు మునిరాగము ఘనమొ? కను, 

గ్త్ ఇంతి ఐతీ భి వురుమం౦ చు నేడ్చుచుంటి 

చేను బుగుము(త నందుపై బుష్వుదార 

నె*'ము6డను బెద్దం గాన లోలో నముటిగొద 

సితసి విశేష. మెనండు నహింపగలండు? 

గీ, ఐన నీతు సత్య వా క్యాను పాల 

నమును లోకార మాచరింప, మతి నెంచి 

యుండ, వలదనరాదు; భూనుండలాధి 

పత్యపద మంతకం'బ గొప్పదియె తలంప గ 

కొన ; (అపవారించి) అయ్యయ్యో; నాతండడిని విడిచియుండవలసిన దేనా? 

ఈ సుగుణసంపన్ను నీసనవసుకుమారాంగు, నీగంభీరన్వభావు, సీదయానముదు) 
నయోః ఒక్కని = నాకొక్క డేయైనవానినిం 

వసి 2 (అపవారించి) నీకేకొదు! ఈ సదునాలుగు భువనములకుగూడ నీత 

డొక్క డేం 

గీ, కడుపునను గాంచి నీవును, గనుల గాంచి 
యేము, ధన్యులమైనార మింకం జిరత 

తస్సమాధిగతాటపీ వాసిమాని 
కులము దర్శించి తరియింప వలె "వేగ? 

కావున, శిష్టరక్షణార్థము దుష్టశిక్షణార్థము (శ్రీరామభ్మదుని విడువక తప్పదు, 
ఏడుపును విడువుము. 

కోన ? [అసవారించి] భగనానుడా మీ యాజ్ఞ యహ్షులెనది కొన నా తండ్రిని 

నేను విడునగలను గాని యేడు పెట్టుబు విడువగలను? మీ యానతి యగునెడల 

శిరము ననలీల డెగగోసికొందును గాని రక్తము [సవింసకుండ నే నాపగలనా? 

(ఏడ్భును) 

దళ : హః కొనల్యాః నాతో నింతసేసటినుండియు. దిలుక కన్నావు, 
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As పై మెబుగులరా కాసి వలను దగిలి 

నిను. దృణేంరించితి మున్నె; నీదుసుతుని 
నిప్పూుడాశ క్రిశే బలినిచ్చి అాళ్ళు 

మెడను గటి నకేట దింవీతిని నిన్ను. 
6 eఎ 

వసి : (చెవులు మూసికొనిి) పాపము శాంతించును గాక। 
దశ 2 మహానుభావా; నాపాపసము శాంతించునది కాదు. ఈవోషాగ్నిజ్వాల 

(పళశయకాలాంబుధరసంతవర్గ ధారాపొతమున నైన శాంతీ నొందము, (ఎడ్చును 

రామ : తండ్రీ ఊ అడిల్లుడు. 

కొన ః నాయనా! నూకింక [బతికియున్నంతకొల మూఆఅటకొర యిక వ్యాపార 

మేమున్నది? మాగతి యేమిచేసిపోయెదవోయి నాయనా! (ఏడ్చును.) 

సీత ః అత్తా నామనవి విని కొంచె మాళశ్వాసింపుడు. 

కొన : (సీతను కౌగలించుకొని) హో! సీతమ్మ తల్లీ నీవృకూడ నాతండ్రి 
ననుసరించి పోయెదవా? అమ్మా! ఎంత (పారబ్ధము పన్హైనుః సం(డెం డేండ్ల నుంచి 
కౌపురమును చేయుచున్నావు, నాదిక్కుమాలిన నుదుటువాత కాని సీకడుప్పున నొక్క 
కాయయెన నిదివజకు కాచియుండరాదా? ఆ కసుగాయను దగ్గణబెట్టుకొవియేదో యొక 
తీరుగ దెల్లివారవచ్చుచున్న యీ మహపాతకప్పజీవనముల గడతేర్చుకొంధుము గదా! 
(ఎడ్చును.) 

దశః కౌసల్యపై న జేయివై చి సతీమణీ। 

సీ, కొడుకొ కొడుకో యని కూసిననోటికి 
విధివిరావుము లేక వెటులెి 

6వ . ని 

తిన రానిగడ్డిని పహోరుహో రని 

యటునవది యెదు వెలైనవత్స 
(+n ద. 

Ped రము 'లేడ్చి కనినవుత్తకు నిర్వదై చేండ్ల 
సాయంతనాని (మింగంగ6 దలచు 

పాతకి యింటిలోపల నింక బిల్ల లు 

కడనా? తుద్బాధకును దపించి 

గీ, వీల్ణలనె తను బాలింత పెద్దపులి గ 

ల వనిచుట్టు రెండానములవజుకు నెట 
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జంతు వుండనిచోం బెద్దనంతలతి హూ 
వరించు నాయిల్లీశ శ్మశాన మేలకాదు? 

వసి : సత్యవా[గక్షకై యింతవాడై న జ్యేష్టసుతుని బరిత్యజించుట కంగీక 

రించుట నీమహోదారతను నూచించుటుండ నిన్ను నీవేల వృధగ దూబుకొందుప్ప? 

దశ ః మహానుభావా! లోకమున కిప్పుడు సూచింపబడినది నా యుదారత 

కాదు? దారలోలత ___ కనిష్టదారలో లత, దారకహింసాపరాయణత ___ జ్యేష్టదారక 

హింసొపసరాయణత. కత్తి కెఅబెట్టదగిన గయ్యాళిని, నెత్తిని బెట్టుకొని సింహాసమున6 

బెట్రదగిన సుగుణశిఖామణిని, పరమసుకుమారు నాగర్భసవ జ్ఞ్వలవై భవుని నట్టడవిలో 

బెటితిని, 
య 

రామ : తండ్రీ! వనవాసమునకు గష్టమని యాలోచించు చున్నావేమో? నాకు 

గష్ట 'మెంతనూ[తమును లేదు. ఏలనం 

సీ. ఈ బాల్యతనువున కీవి కారణమవు 
నా వైభవములన్ని పీవి కాన, 

నీ సత్యవాక్యంబు నిలు పుట పి నాకు 

విధిచేయనుంటచే వెలయు. దుస్టీ 

సంతుష్టియే సర్వసౌఖ్యవిడానంబు 
బావ్యావస్తువుల లోపలను సుఖము 

లే దది చిత్తవిలీనంబు చి త్తగ 

తులంబట్లి చాహ్యవస్తువులు కానీ 

గీ, బావ్యావస్తువులవలనం 'జేపడవు చిత్త 

గతులు గావునం గానన సితులు నాకు 

నమితసుఖదాయకంబు తానయ్న మోరు 

నాకొజకు చింతవడికుండీ నతు లొనర్తు 

(నమన్కంరించును) 

దళ : నాతం|డీ। జ్ఞానసంపన్నుడ వైన నీ కట్టే కావచ్చును గాని దుర్మ 
దాంధుడనై. వార్గకమునే గాటీకి గాథలు చాచుకొని, నీవలన, దరి౦సనలెననియెంచి 
యింతకాలమునుండి య్రేడ్చుచున్న నాకు నీవిశ్లేషము కష్టముగాదా? 

గ్ సీత డ తలాడగా? గుశనిచయశయ్య. 

బండి, తోకావనాఢ్యమా పాణి, నాద్లు 
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మొగమును రాలు సీబావ్పములను సీను 

దుడన హయిగా నీకశ్లువిడుచు కుది! (వడ్చును) 

క్రాన్ £ నాధా! ఛుర్గ తులకు బాలుకొవలసిన మనకిట్లి పు!తుడేల దక్కును? 

హో మరిధభాగ్యులమైన మన కింక నేది గఠి? 

వసి :ః (తనలో) 

గ్, (బహ్మాముఖ దేవతాచింత్య పాద క్రీ శ్ర 

మగు మహా లేజమును గడుపాజం గాంచి 
ధన్యు లగు పీశె యిట్లు రోదనము సేయ 

వసుధ సుఖు లనందగినట్టి నార "లెనరు! 

రామ : తం్మడిగారూ! ఆలస్య స అందువలన దల్లి గారైన 

3 కేయి కన్యథా తోచగలదు. 

వసి; అద్య! క్రై శె కేయియు, సుమిత్రా లక్ష్మణులు వేలు వేజుగ వచ్చు 
చున్నారు? 

(కైకేయి, సుమ్మిత, లత్ముణు(డు పి వేశింతురు) 

లక్ష్మ : తం|డీ! నమస్కారము, అన్నగారూ! మొంక్కుచున్నాడ, గురూ 
తమా! నమస్కారము. 

సీత ; మ చిలునగవుతో) వత్సా సౌమిత్రి; తుదకు నా పయాణ 

ముగూడ స్టిరపడినదిసు 

లక్ష ః (అపవారించి) సంతోషమే. 

దశ : కాశల్యా! మన గృహమహాలడ్మీయై పెద్దకోడలిని వై దేహినిజూడు. 
ఎంతముగ్ధాంగనయో కనిపెట్టుము, 

గీ, మొగమునందున జిఆునవ్వు మొలక బెత్తు 
'నీయుషదవ మేమి యో మయెొజుంగ దబల 
భర్తతోం బోదు వనుమోదభరమె కాని 
యచటియాపద లెన్నిన్నొ యరయ దసహావ్మ్శా 

కాన 2 అమ్మాః సీతా! ఒక్కసారియిటురాః కవుగిలించుకొని యేడ్చునుం 

సీత ః అత్తా నన్నుగూర్చి మీకుగాని మామగారికిగాని విచారమువలదు. నా 
భర్త చకన్నర్హియైనను నే నతనికి దాసినే మునివృ త్తినున్నను దాసినే. నాభర్త భాగ్యా 



చం చమా౦కము నీక 

భాగ్యములవలన నాస్టితి న్హూూనదికౌదు. నాకు బత్యనుసరణ'మే సమ స్తలోక సొఖ్యావధి, 

కానున రాష్ట్రత్యాగము నాకేమి యపదవముగా దోచుటలేదు. అదిగాక లోకరకకు 

డైన నాపతి ననుసరించిన నాకు గష్టము లెన్నడునురావు, 

కైక: (తనలో కాచోవుపట్టవహీపిపా ట్లీలాగున నున్నవి, వైభవము జారి 

నప్పుడు వై రాగ్యమునకు లో పేమి? 

సుమి :ః (అసవారించి నాయనా! లక్ష్మణా! మరియొకసౌరి చెప్పుచున్నాను 

సరమసుకుమారి యగు సీత నాకు |దాణాధిక. నీవామెపరీచర్యయం డపమత్తుడవై 

యుండ యామెను నాకంటె నధికముగ భావించుకొనుచుండవలయు జుమా! 

లక్ష : (అప అమ్మా! ఆయంశ మెన్నిమౌరులు చెప్పినను నీకు దవివిలేదు 

అటులాచరింపకున్న నాజన్మమునకు గృతార్థత్ర లేదు. 

దళ 1 'తం|డి! రాఘవా! 

గీ. మణులరాసుల బంగారుమలల భృత్య 

కోట్రనడునును బుట్టి యెక్కువగ జెరి(గి 

నటి నీవు కాజడవిలో 'జటిదంపు 

'తాలలో ముండ్లలో నెట్టు బ్రిదుక (గలవు? 

గ్, నర్శభండా రచతురంగ సెనదాన 

సంఘకలితుండ వై వనస్లలికి చేగి 

తనయ! ఘాతుకక ర్క శాధమువి విడిచి 

యట నయోధ్యలోవలె సుఖ మ౦దవయ్య 

కైక * అః ఆ! అ'దెటులు! సమ స్తభండారరసామగ(గి రామునితో బంప్పటకు 

సీకేమి యధికొరమున్నదీ? నర్వాంగన మేత సమ,స్తరాజ్యమును భరతునికి నసమౌాణ 

మున నింతకుముందేయిచ్చి తిరిగి సయందళ్తా పహరణ (పవీణుడవైై (పకాశింసదల 

చితివాః వసిష్షభగవానుడా! ఊరకుందురేల? నీ ధర్శశా ప్రశికలో దేజీన యీ మహాను 

భావునికి విపరీ తబుద్దు లేల? (మందలింపరాదా? ఆ! రా జేం[ద। సమస్తమును రాము 

నెత్తి గట్టిపంసంగ నర్వశూన్య మైన యీరాజ్యమును నాకొడుశెటు లేలు ననుకొంటివి? 

దళ * ఓసిః చండాలురాలా! దయ, 'దాకీణ్యము. భయము, సిగ్గు పరమార్థ 

చింతా లేశము లేక సర్వసద్గుణకాన్యయైన నిన్ను నే నేలిన'క్లే యాత డీ ధరణీనేలును 

ఓసీ! దుర్యార్గురాలా! భరతుని రాజత్యము నీ రాజమౌతృత్వవై భవము దిట్లు వెలుగునో 

చె'ప్పెగలను విను, 
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సీ, ఛాము6 డడవి శేగ రాజ్యంబు నల్ల కొ 
జాను; నక్కలును నృకాళి సీకుం 

జెలికళ్తె లగుదురు; జీలిగు ల్రీతువు 
లబ్బిలాల్ లిగాశుకములునీ కు 

చికిలింతలును బొమ్మజెముడు ెట్టుద్యాన 

ములు; ఖూకరుతి మేలుకొలుపు నీకు 

నన్ను బుగ్గిని 'జేయుగిన్నె బంచాన్యపీ 

ము; నాఫునుక కిరీటమును నీదు 

గీ. సుతుని కగు; నాకనమె గడు గతని కిట్టు 

లీశ్ళ శానంబు నత( జేలు చెపుడు నీదు 

చెడనుడుల మిజు కభిబారవిద్న6 బరు 

పాననము చేసి బది కెడు భ్రమ్హుపోలి క i 

రామ : తం|డ్రీ! అధిత్యనంపన్నయైన మాయమ్మగారియెడను, గురుజనభ కీ 
యు'క్తుడగు చిరంజీవి మాతమ్మునియెడల నిట్టి కఠినోక్తులు బలుక న్యాయమగునా? 

(కె శేయివంక దిరిగి) మ .మునివృ త్తి తిని బఏచ్చన్నముగ నడపి నుండదలచిన 

నాకు గజతురగమణి సేవాది రాజ్యవై భవము లేల? నాశేమియు 'వలదు? నమస్త పారిభ 
వములతో దమ్ముశ్ష పరిపాలించు గాక! ఆత డై ననేమి! నేనై ననేమిః 

కైక ? రామభ్మదా! నీవు బుద్ధిమంతుడవు! ధర్మమార్గనంచారివని నే నెబుగనా: 

కాని ప్కుతాధిమాన |పాబల్యముచేత నీ తండి... 

కాన ; ఓ కృషామయురాలా! ఓప్పతవతీ! ఈ వృద్ధమహారాజు సీమాలమున 
జ్యేష్షప్పత్రుని, సింహాసవార్డుని, సర్వమంగళ గుణాభిధాముండై నరాముని, నాతంశిని 
గాసకు బోవలసినదని విర్ణయుడై పతికి పంపుచుండిన నతనికి కింక బుత్తారిధిమాన 

[పాబల్యమని సీవృ కన్నులు పొడుచుకొనుచుంటివా? కన్నందులకు దండి కా మాత్ర 

మైన నధిమా“ ముండక, పిల్లలను గండుకొటికినట్లు కొణకుమని నీ యధిపాయమా 
కడుపుతీపు తెలిపిన నీకే యీపోగాలమా ! 

కైక? పోగాలము నాకు గాదు. సీక్రు = సీకొడుకునకు = నీ కొడుకునకు 

గాటికి బోగాలము, ఆ వేడుక చూడలేక నీకు వల్ల కాటికి చోగాలము. 

అంద : (చెవులు మూసికొని) హరిహరీ | 



పంచమాం౦కము 87 

రామ : అమ్మా! నీ విక మాటలాడక నీ సపత్నియెడల నిర్మత్సరవై నన్ను 
గూర్చి విచారము : దక్కియుండవలెను. (క్రై కేయివంక దిరిగి) అమ్మాః మాతల్లి 
సంఠాపాతిశయమున ని న్నాడినమాటలకు నీవు కోపసడక క్షమియింపదగును, 

కైక ః నంతాపమున్న గంట నిప్పులు కొట్టుకొనవలెను. గొంతెత్తి యేడ్వ 
వలెను గాని యీ పలుగాకికూత లేల ? 

లక్ష్మ : (అపవారించి రోషముతో) అగజా! దాశరధీ! ఇంకను శాంత మేనా? 
ఇంకను నోరుమూసికొనియే యుండవలెనా? సీనముగాల్చి చెవులలో బోసికొనుట 
కంటె దీక్ణతరములగు పలుకులు గర్హములం బడుచుండ బొరుషహీనుడనై |బదుక 
వలసినదేనా? రాఘవా! నన్ను వదలుము. నాదేహముగంపమెత్తుచున్నది.  నాకడువు 
మండుకొనిపో వుచున్నది; నాచెవులు చిల్లులు సడుచున్నవి! నే నిక సహింపలేను, 
రామా! రామా! రామా! ఇప్పుడు పనికిరాకపోయిన నాధనుస్సేల కాల్చనా ? విడు 
విడు ఈ రాకాసినీ.... 

రామ : (అపవారించి) తమ్ముడా | 

గీ. అమ! కఠినోక్తులకు మస మష్ట్రల నుయి 

యున్న దిద్దు కోవ లెం గోప మూనం దగదు 

కానిచో, మముగూార్సి కావు గాన 
ననుజ! తాపంబు బొత్తిగా ననవసరము. 

అదీగాక | 

గ్. స్తుతికి ముదమంది నిందకు జెతను జెందు 

జనునిలఘుచి త్త మెపుడు నంచలితమగుచు 
శాంతతను జెందదు, ప్రతిది శానమాగ 

తశ్వసన చలక్కేతు ననశ్ర్రమును బోలె, 

(కౌగిలించుకొని) తమ్ముడా! నీవిష డేమియు మాటలాడకుండవలెను. 

((పకాశముగ్యా తండ్రీ! దానదాసిజనన్వర్హ మణి సేనాని రాజ్యవై భవము లాగర్భ (శ్రీమం 
తుడనైన నాకు గాననకష్టముబాధ తెలియణండునటులు నాతోగూడ బంపుదునని మీ 

రాన తిచ్చిరి. 

దళ : నాయనా! ఆనూటిలాడినందులకేకదా యింతరాద్ధాంతము జరిగినది, 

రామ ః తండ్రి! అవియేమియు నాతో బంపవలధు. 

నీ, సర్వసామ్మగ్షి సృష్టిలో సౌఖ్య మూయ 

జాలియుండం యశ న్ల మళ న్హ మంచు 
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విననిభేదము.6 జేసి మంచిని వరించి 

చిత్తసాఖ్య మాదారినే చెందుకం క. 

గ్గ జ్ఞానమున జిత్తసుఖ మంది సకలపస్తు 

కోటి సుఖదముగా. చేసికొనుట మంచి; 

అది జలు బిడి కా కని చేవులాడుకం ళు 

జను డు జఠరదీ ప్ప్తిసిం జేసికొనుట తగి? 

గీ గురునసిషఫ్టోప చేశ మిోనరణి నయ్యం 
గావునను నాకు మట్టి బంగార మగును 

బవ్యుపారణ మే వయఃప్తాాశన మగు 

నారబట్ట లె హోంబట్టుచీర లగును. 

గీ, పీబల కానన ముద్యానవాటి యగును 

జాపతాబండ వే వుష్పుశనయ లగును 

పతే ' ప్రాణ నన్ని భ బందు లగును 

మృగతతు ల నిరంకుశసేన లగును నాకు. 

అదిగాక తం|డీ 1 

గ. నాకుం గీ జేదొ యొనరించినాండ ననుచు 

వ్యసన ముందుచునుంటిే వానియె నాకు 

ముద మునంగుకు కాక నంపూర ర్భ్లహార్థ 

నంఘటనదత, మూ జగజ్ఞాలమునక. 

గీ. కాన సిక్విచారము గాంగం గాన కిఫుడు 
నన్ను ౬ ఎంప్రుము నాతండి! నిన్ను సురుని 
ముగ ర తల్లుల 6 బత తము గను గాలు 

ముద బు గడరేజ నికం జి కడై కొొలుతు, 

వసి : (తనలో | 

న్, తలు ౨ తండియని గురూ కము పపము 

(ముస. టని లోకనం్యగ్రహాము రొజు కిటులు 
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వలికితివిగాని వృద్ద్యంతభవవిదూర 

బరలతానిందవాయ నర అతా మోవె. 

కొన... నాతం|డీ | నిర్భాగ్యులమగుమమ్మువదలి యిప్పుడే పోవందలచితివా ? " 
అయ్యయ్యో 1 నాయనా । నాయనా ! తిరిగి సనీముఖదర్శనము మా కెంతకాలమునకురా 

తండి! సీకు మావస్తువు లేమియు నక్కణయే లేదా? 

రామ... అమ్మా: నాకొక్కంవస్తువును గటాకీ ౦చిన సంతో షపూర్వకముగ 
(గహింతును, 

దళ 

కొస 

కైక (తనలో) రాష్ట్రము గా(బోలు | 

రామ.__ఒక్క= నారబట్ట. 

| నాయనా! ఏదది? 

a | హరిహరీః హరిహరీః (ఏడ్తురు,) 

కైక__(ముందునకు నడచి ఇదీగోః నీవు కోరిన వల్క.లము, నీకొణకు 
భదపఅచియుంటిని. శీఘముగ ధరించి పొమ్ము. 

రామ _(వప్రముల కన్నుల కద్దుకొని) అమ్మా! మహో ప్రసాదము, 

దళ 
కొన 

రామగీ, ఈతనును మిిశమసొధనం బిద్ది తండ్రి 
గా రొనంగిరి కేవల పరాధార “మిన 

దీని నీ విచ్చితివి తల్లీ! దీనికంళుం 
(బీయతరం బై నవస్తు  వీవృధివిం గలదె? 

గీ, రాము డను నొక మైత్యాశరాజు భువిని 

గలం డంటంచును ముందురాం గలుగుజనులు 

బలుకం దగియున్న యట్టి మృత్చథితకీ ర్తి 
నీవలన నె రావలయును నిజముతల్లి ! 

కల్లులారాః గురువర్యా! తండి: వస్త్రమును ధరించి వత్తున్లు. సెలవొన 
గుండు, (ని(ష్కమించును.) 

అయో! రామా! రామా! (ఏడ్తురు) 
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కొన_(గుండెలుకొట్టుకొని) ఇ6క నేమున్నది? ఇంక నేమున్నది? 
కైక. సొమ్మిత్రీ! ఇదిగో: నీ కొక్కనల్కంలము. 
లక్ష్మ _-నీవనన మెవనికి(గావలెను? అదీ భరతునికొ అకు భదపఅచుకొనుము 

లేదా ఒకయంచలము సీకుత్తుకకు ముడివై చుకొని రెంగవయంచు భరతునిగొంతుకకు 
జుట్టంబెట్టి సింహాసనమున కిద్దణు జెజీయొకవై పున |వేలాడు(డు, నేను నావస్త్రము 
లను సిద్ధపఅచుకొనియెయుంటిని. అవి ధరించి వత్తును, (లక్షణు(డు పోవును.) 

దళ... ఓసీ! కుటిలాత్మురాలా! ఆవస్త్రము నొకిమ్ము. ఇమ్ము, 

కె క ఇదీ నీకేల? 

దళ___ఏలయో చెప్పనలెనా! నాశవముపై (గప్పంబడుటకు.... రాము డెట్టి 

వేషముతో6 బవి[తమైన కాననమున కేగునో యట్టివేషముతోడనే యసవి[తమగు 
నరకమునకు నేనేగెదను. 

(నేవథ్యమున) నీ వొక్క-ండవేయేగ నేల ? కై కేయినిగూడందీసికొని పొమ్ము, 
శీ ఘముగ6 దీసి కొనిఫొము). 

దళ ... ఓసీ! పాపాత్మురాలా! రానువిశ్లేషమును సహింపలేక జను లెట్లు 
కోటబుగుజు లెక్కినిన్ను నన్ను ధుమ్మె _త్తీతిట్టుచున్నారో చూడు? 

కైక__భయమేల? భరతుండు వచ్చిన నవ్నియు జక్క(బడును. ' 
[నేపధ్యమున] భరతు(డు వచ్చుటకు రానుభదుని వనమునకు వెడలని త్తునూ? 

మాగొంతుకల6 గోయించుకొ౦దుము; రథమున కడ్డముగ€ బడుధుము, రామభదుని 
కాళ్ళపై బడుదుము; కాని లోకానందమూ _ర్లియెన (శీరామమూ _రినిబోనిచ్పెదనూ ? 

(తిరిగి నేపధ్యమున మజీయొకధ్వనితోో జనులారా! తొందరపడకు (డు 

మంచియో చెడ్డయో మహారాజు శాసనము ఆవిలంఘ సీయము జాగ్రత్త: జాగ త్త! 

దశ_._.గురూ త్తమా! ఆకంఠస్వరము సుమంతునిదే కౌదా? 
వసి... బొను, 

దశ ---సునమం[తుండా! ఇటురా! 

[సుమర్మతు(డు (వవేశించును,] 

దళ... సుమంత్రా? ఇంత సేషేమి సేయుచుంటివి? 

సుమం... సేనాధిసతులను దీసికొనిపోయి జనుల మహాకలకలమును వారించు 
చుంటిని, మహాో|ప్రభూ! రామలక్షణులేరి? 

[నేవధ్యమున] ఇదుగో వచ్చుచున్నాము. 
(వారలు ధరించి రానులత్మణులు (పవేశింతురు) 

రామ... (అపవారించి) సుమంత్రా | రథమును సిద్ధసజచితివి కొదా ? 

సుమం... (అనవారించి) ఆజ్ఞానుసారమే, 
రామ... (నవ్వుచు) సుముంత్రు(డా! మా ముని వేషములు' బాగుగనున్నవా! 
సుమం... సాల్మగామము, నృటికము నంపుటములలో నుంచినట్లున్నవి. 
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దశ... ఓ గురూత్తమా! ఓకోసలాత్శజా! అటు చూడు(డు! నా తండి 
ముదుగుగుడ్డలలోనై న నెంతకేజస్వియై వెలుగుచున్నాడో! చూడు, 

న్, ద్యువతిసమ వై భవము లోష్టతుల్యముగను 

వదలి రాగ ానథన్వ న న. 

జై మహానందమూరర్తియె! యడుగగా! లు ఫ్ట 
సర్వనంగుం జొపరమహాంనను హాసించు, 

(ఏడ్నుచు) నాతం డీ! నాతండీ! ఒక్కసారి యిటు వచ్చి నన్ను గట్టిగ 
గొంగిలించుకొనుము, (కౌనల్యయు, దశరధుండు రాముని6 గౌలగిలించు కొనియేడ్తుర.) 

గీ, అమితవనితాతిలోలుండ నయిననాకు 
నేతవత్నీవతు(డ వుద్భయించి తొర |! 

భవమహాపాశవరిబద్ధ భావుం డైన 
నాకు భవదూరుండవు పుట్టినా వు తండి, 

న్ ఇట్టివ్జ్ఞాని చేత దరింవ లేక 

యాండుదానివై నిను విడనాడుకొంటిం 

గర్శకలనకు నమి'తాధికతను జూవీ 

భక్తిం బోవ0చుకొ ననియప్రాజ్ఞునలెన్నూ క! ర (వడ్చును.) 

రామ. తండ! మీరిట్లు విచారింపందగదు. నేనిక్కడనుండునంత సే పును 

మీకు విచారము |పబలముగనే యుండును గాన నేను బోయెదను. రథమును సిద్ధపటి 
చితినని సుమం[తు(డు చెప్పినాడు, ఓతం|డ్రి। ఓతల్లులారా! నా కానతిండు, 

దళ అ 
కొన_సుమి | రామ= రామ= రానూ; అయ్యయో: (ఎడ్తురు 

కై క__ రాఘవా! సీతకూడా మునికాంతావేషమును ధరింపకుండనే పో (దలచి 

తివా? జానకీ: ఇదిగో! సివల్కలము. ఇటువచ్చి దీనిని (గహించుము. 
సీత... (రామునినంక6 జూచుచున్నది.) 
రామ... జానకీ! నంతోషపూర్వకముగ మాతల్లి గారి | పసాదమును స్వీకరిం 

పుము, ఆపవి[త్రవల్కల మందుకొని నేతముల కద్దుకొని యామెక నమస్క 
రింపృము, 

సీత......చిత్తము, (కై కయొద్దకుబోయి యటుల చేయును) 
సుమి. అయ్యో! అయ్యో! జానకికింగూడ నల్క-ల మేల? 

ప! 
కొన. నాతల్లీ॥ సీతమ్మా: నీకు(గూడ నీవిక్శకవేనమెందుకు? (ఏడ్భును 



92 పొదు కావట్టాథి పేకము 

సీతః ఆత్తా! నాకాంతున శకేవేష నుచితమో నాకు నదియే యర్హముః (పాణ 

నాథా! మునికాంతాపరిచర్యాలాభము నాకింతదనుక లభింపకపోవుటిచే నిట్టిసవి[త 

వసనముల నెట్లు ధరింపవలెనో నాకనుభవములేదు, ఏమిచేయుదును? | 
రామ: అమ్మా! నీకోడలి కీవననమును గట్టించెదవా? 
కౌనః (గుండెలుకొట్టుకొని) అయ్యయో। నాతండీ | నాతండ్రీ! సీవివాహము 

చేశ మధుసర్మ్క-ము లిచ్చునమయమున జానకికి బంగారుచీరం గట్టించిన యీ చేతులు 

తిరిగి సీతమ్మకు యీనారగుడ్డ నెటుల( గట్ట[గలవు! ఈ చేతులతో నాకన్నుల( 

బొడుచుకొందును గాని యా ఘోరసావమును నేను జూడలేనురాః (ఏడ్చును) 
కైక: (తనలో) రామపట్టాభిషేకమహోత్సవ మనుభవించు. అనుభవించు. 
లక ః అమ్మా! నీవై నజానకీ దేవి కీయునకారమును జేయ6గలవా? (ఏడ్చును) 

సుమిః నావలన గాదు నాతం| డీ! (ఏడ్నును) 
లక్షః ఓ 'కేకయాత్శజా | ఓకరుణోదధీ! నీవు మనస్ఫూర్హిగ నిచ్చితివి గాన 

జేతులార నీవే కట్టుము, 

కెకః చీ చీః యేమి [పేలితివి? నేను సీవదీనెకు బట్టలుగట్టించుటకు దాసి నను 

కొంటివా? ఊడిగప్పతొత్తు ననుకొంటినా? నీకు గనులులేనా? నోటికింగావరమా ? 

రాజనూతనై న నన్ను నన్నిట్టులా డెదవా?ః 

రామః తమ్ముడా(1 తొందరపడకు, అమ్మా! కమింపుము. జానకీః ఇప్పటి కిది 

సీపై గప్పెదను, చేతనై నట్లు తరువాత గట్టవచ్చును లెమ్ము (పై నం గప్పున్సు 

కౌన [| స | ఆహా! ఆహా। (ప్రీడ్తురు.) 

కెకః ఇంక నన్నియాడుసనులు నీచేతనే కానున్నవికావా? ఈసధునాలుగు 
వత్సరములు నీవు చేయు మహోద్యోగ మేమున్నది. 

వసి ః కేకయరాజప్పత్రీ ! ఏమి యీవేడవిములు! ఏమి యీసట్టుదలనూటలు ః 
యాజ్ఞ వేదికసంభవయు6 |ద్రీిలొకపావనియునగు సీతాదేవికి వల్కలధారణ మేల? 
అదికాక మునివృ త్రియొక్క. రామభ్యధ్రునకేకదా నీవు కోరితివి ? 

కైక : రామభదునికి. గోరితివి గాని సీతకు నలదనిచెప్పితినా ? 

వసీ ః అట్టిదానవు జానకీదేవికింగూడ నప్పుడే యేలకోరక పోయితివి ? 

కైక 2 ఆనవనరముగ6 గంఠక్షోఖభ 'మొనర్చుకొని మీరిప్పుడు లేనిపోని ధర్మ 
శాస్త్రాక్షేపణమును జెప్పి యిటుల హోస్యాన్పదముగ నీరోధింతురని నేనప్పుడేలు(గక 
పోవుటచేత6 గోరలేదు. మీ(దబడవై చినదీ బట్ట కాని పాము కాదు గదా : పోవునది 
వనమునకు గాని మఠజమువకు గాదుకదా! సంసాళలంసటుల మొదలుకొనీ నంగపరి 

త్యాగులనట కందణి కిట్టికడుస్తునుంట యేల ? 
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లక్ష : గీ. పొడిజెదను, గోసెదను, జెరుఫుదును, జీరు 
దును, వెంలదిం జెవ్వునను గొట్టక, నను నిటు డ 
పీ*ంతునా ? రామచందు బాధింతువా + ము 

నీశ్యరులను దిట్టింతువా! యిదిగొ 1! క్తి. 

(తం|డిపై గ శ్రిదూసి ముహు 

రామంఆ ! ఆ! సౌమి|క్రీ (ఆపను. 

సుమిః లక్షుణా! లక్షణా! అదేమి? అదేమి ? నీ కంత బోధించినను కారితత 

రా దేమి[పారబ్ధిమురా | 
కౌసః రాఘవా ! తమ్ముని గట్ట గటిగ బట్టుకొనునూ : కి 

దశః దేవీ ! పట్టుకొనచేల ? ప రామభ|దా । నాయందు దయగలవాండ వైన 

యెడల నీ తమ్ముని ఏడువుము. లక్షణా | సీ విస్పుడుకదా లక్మ్మణుడవైై [సకాశించు 

చున్నావు ? రా! వెనుదీయక రా! 

సీ, చండాంలుడను, మడాంధుడ, జడుండ, గాం 

తాజనతాలోలతాయితుండం 

బుతఘాతుకుండను భూభర ేవుండ 

వధు్య్యండ నైననన్ వధము సేయు 

నాతం జేండీ! లత్మణా ! తండి! నీకింత 

కాలంబునకు దయ గల; నిడెకి 

రీటము, లోకనంపీతిం జేసెడు శు 

తలనుంచు మిడె నాదుతలను వంచి 

గీ, నాండం! గానీ యెటులో చెప్పువాడు; విను? వ్లి' 

రంబు గిరగిరదొరలు చు 'రొముపాద | 

ములను బడవలె; తెలిసెనా * మోడ్చుశేలు 
వట్టితిని; ఊం యింకొంగ కచ్చా యిజేల * 

ఏమి ఎ సౌమి(తి 1 ఊరకుంటివేమి ? తండిమాట జవదాటదగునా ? సంకో 

చింపకు, ఏమి ? అటులూరక చూచెదవేమి ? పొమ్ము 1 పితృవాక్యపరిపాలన మనునదీ 

సీయన్నకు జెల్లినది కాని నీవంటివానికేనా ? పోపో! నీవే వనమునకు ముందుగ బో, 

లక్షుః పి “పితృవాక్య వ్యతి రేకమునకు సన్ను వనమునకు బొమ్మునినారుః పితృవాక్య 

విధేయత కీమహాత్మునీ వనమునకు బొమ్మనినారు. ఇక మీపరిపాలనమున జెడ్డకు 

నుంఛికిభేద మేమున్నది, 
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రామః (అపవారించి) లక్షణా! 

గీ, తరణికులమున నుదయించి, తమ్ముడా! వ 
సిష్టశిష్యుండ వై వర మేవ్యీతుల్య 

గాధిసుతువేత డివ్వా,శ్య, కాండ మంది 

నందులకు. దండిం జంపుకునా * ఫలంబు 

గీ. ఆందువై ను త్తమామువీ. కార్య వరమ 
వూత మైనట్టిము ని'వేవమును ధరించి 

కాని; వృద్ధు డొ మనతం, డిగారిం జంవ. 

బూన్క, నీకు నరివడకపోయినొహ్కొ. ? 

గీ, ఈ(బతుకుం గరమున6 దరియింప నింక 

నొక్కబదు కిచ్చి, తల శాళ్య తోద్దతులకుం 

(ఫు మన మనుకొనుతండ్రి బదుకు నూడం 
బెజికనుండి వాతనిమేలు మజవం దగునె ? 
దైవమును దూవణముసేయ దైనమోర్చు 

కొనును కన్నట్లిచేవునిం గొడుకు పరిభ 
వింవ, భగవంతుడే నహీ యింపండయ్య 
కొడుకునకుం దండి డైనాధికుండు కండె ? 

ఎ 

గ, కల్లు చావినకం కె మైకమును జేయు 

గాఢకోపా ప్రీ నంటివి కాని వెన్నొ 
బట్ట మెడ(జుట్టుకొని తం డీసపాదములను 

బడినంగాని చూడను నీదునదన మింక, 

లత: (అసవారించి, లెంపలు వైచుకొని) రానుచం ధా! బుది . పొరబడినది 
కమింపుము. ఫ్ర 

రామః (ఆపనారించి) నిన్ను క్షమించునది నేనుగాను తండ్రిగారు, 
లత్మ: (బట్ట మెడజుట్టుకొని 

గీ. ఒడలు కాలి, యాచిత్కంబు నుడిగ్కి బుడి 
గడ్జిందిని _వీలితిని దయాకంధి వగుచ 
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నన్నుతుమియింపు తండి! లేకున్న 6 దలను 

బగులయణాం గొట్టుకొని మొతిం బడయనుంటి, 

దళ: లక్కణా! ఇంతకుముందు నీవు తలచుకొనినపనికి నీవు శక్రిహీనుడ 
వై నపుడు నిన్ను కమింపకపోదునా? సీ వందుల కనమర్గుడవనే యూహింకతును, 

రామః (అసవారించి చూచితివా? దయానము[దు డగుతండడిగారిపై నీవెంత 

తీవరించితివి ? 

గ, ఇంతచేసిన నిన్ను ఈమిం చెనీత 

డై; తం|డికొడుకులలో చెనయు'భేద 

మిదియె; పీతవైని గలుగు సుతుదయకం కు 

దండికి సుతరాగము 'వేయితడవ లెచ్చు. 

దశః రామవనయానమును జూడవచ్చిన యోపురజనులారా । మీకందణ కొక 

విజ్ఞాసనమును జేసికొనుచున్నాడ, దయతో నాలింపుడు. 

వసిః దశరధా! ఆతివిచారమున మునుగదగదు. 

దశ: గురువర్యాః విచారహరణమునకే [్రటుక్నీంచ వున్నాము; ఓ మహా 
జనులారా! 

సీ, (శ్రీరామవట్టాభథిసేకంబు సేవింప 
వచ్చినమిోక౦ట. జచ్చుంబెట్టి 

నాండల వొాపాత్నుడం నను వధించిన బావ 

మంటదు; చంపుడీ ! యార్యులార ] 

ఊరకుంటి రిజేల ? యొక్క. చేషాటిక 

జ్రయునైన వైవంగారాబటె ? యెన్ని 

ఉఆళ్ళున్నవట; నాకహాతిని వినరి వా 

నంద వానరం నూడం 

గ్, గొట్టరాదె! పెద్దకొడుకు నెట్టయెదుట. 

జచ్చుభాగ్యము 'సౌందంగనిచ్చి యతుల 

సుక్ళతమును గట్టుకొనరాదె? మాతు రేల * 

విరారు! మీరు! సూరును మీరు! మిరు మిరు, (ఏడ్చును 

(నేసధ్యమున) ఆంతసని మావలనగాదు. వసళక సం కళా న శై కే 
యినే యందులక్సై వేడుకొనును, 
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సుమం: మహ్మోపభూః క్షమింపము, జనుల మహాకలకలమంతయు దగ్గెను 

గానీ యెవ్యడో యొకడు జననంఘమునుండి కౌనరాకుండ నిట్టివంకరనూట ననినాడు, 

దళ: తప్పేదియులేదు. వానినూట వంకరకాదు, దానిబుద్ధి వంకర; నొచేష్ట 

వంకర. 

రామః ఓజనులారా! మీకు నమస్కారము, నాతల్లిదం[డ్రుల నెంతమా|తమును 
దూషింపకుడు. వారు సత్యశీలురు, సత్యపరిపాలనమున క్రై కన్న పెద్దకొడుకు నై ననన్ను 

ద్యజించుచున్నారు, ఇట్టి మహాసాహసకృత్యము మీలో నెవ్వ'రేన జేయగలరా ! 
నూవంళంబున బూర్వమేన్నడో హరిశ్చందు డొనర్చినాడు. ఇట్టి సత్యమూ ర్తియైన 
వృద్ధచ|కవ_రిని లకజిహ్వాలగొనియాడుటకు మాటుగా నిందించుచున్నారా? ఓజను 

లారాః ఇస్పుడైన దప్పు [గహించుకొందురా?ః 

(నేవథ్యమున రామభద్రాః మహాోవై భవనమన్విత మహోరాజ్యపదవి నత్యు 

చృ)యముగ నుండవలసీన నీవు కొజడవిటో నతినీచమైన నిరె రై ్వభస్టితి నుండవలసి 

వచ్చిన దని ధుఃఖముచే నటు లంటిమి, కమింపుము 

రాను; ఓ మహాజనులారాః 

సీ సృన్టీయంతయు నొక్క చిత్రనాటక మిందు ( 
గల్లు పాతములలోవలను భూప్పుం 

డని ఘనతీయు భృత్యుం డని నూ్య్యూనతయును లే 

దిం తైన; వాం డీతం డితండు వాడు 

' శాలానువశమునం గావచ్చు; నెవ్యం జే 

చేపొనం దనకథ వినికి బాగు 

గాం జేయు నాతండే ఘనుండు; సామూాజికుల్ 

"జీవత ల్శనకు; నాభూవరసుత 

గీ, వేవమైనది; మునికథ వినికిం జేయ 
నుంటిం బైెయంక మున! నింతె యుర్విజడుల 

(బదుకు ! గందమొ బుగ్టియొ పామి యొక్క 
గంతిడి తెరదాంటి చనుటకం టబ గలజ 1 

వసిః ఆహో రామభదాః వె వె రొాగ్యమూ ర్వె పంకొశించుచున్నావు, 
కౌనః నాయనా! నాయనా! ఎంత బుద్దీముంతుడనోయి నాయనా! (ఏడ్నును) 
దళ; రామఖభ దా! 
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గీ. జనులు ఫొందజు చర జా స్తకమయ మందు 

జత్తు, శేను జావను రాకచంద! నీవు 
వనికి బోవుదనుక; మృతి బడసి దుఃఖ 

శాంతినాంచెద, వెంటనే చనుము నకి, (వడ్చును) 

కొస=నుమి ః రామ రామ రామా! 

రామ ; (అపవారించి) సుమం తుడా | వీవృపోయి రథము మంగళవాద్య 

హోర్మ్యముక్రిండ నుంచుము మేమిప్పుడే వత్తుము. మాతండిగారి దుఃఖమును నేను 
జూడ లేకున్నాడను, 

సుమ౦ ; చిత్తము. (నిష్క9మించును.) 

రామ; సీతా! లక్ష్మణా ! మీరిద్దజు నావెనుక నుండుడు. గురుమాతా 
పితలకు [బదక్షిణ మాచరించి నమస్కంరింతము. తమ (అటుల చేయుచున్నారు.) 

గురూ_త్తమా! నమస్కారము, తమ శ్రీపాద దర్శనస్పర్శనలాభము నాకు 
దీరిగి యెన్నడు కలుగునో 2 

కైక: (తనలో) అప్పటికాయన, నీవు, బాగుగా నున్నయెడల బదునాలుగు 
సంవత్సరములకు. 

నసి ; రామభద : చిరాయురస్తు. 

గీ, మునులు సీదివ్యమంగళతనువు ననుభ్ధి 
వింవం దపీయిం[తు వారిం దరింపం జేసి 

యసురులను జంవీ చేనకార్యము నొనర్శి 

(శ్తీసనాధుండ వగుచు వచ్చెదవు వేగ. 
రామ అమ్మా | నమస్కాళము. 

(అపవారించి 

సీ నను నింతగా. చేసెనని నీవు నవతిని 
జి త్రమందైన దూమీంప రహా 

నార్థకమున సుతవ్యధ గల్లు తండ్రిని 

జేతుల బెట్టి పోవింపు నువు 

భరత రాజును రానుభదుయా భావించి 

వేడ్క_ నాతనిని దీవింపు మహా 

ననుంబాయుచింతచే నవయు సాభృశ్యుల 

వ్యధ నూస్చి కృపను గాపొడు మమ్ము 
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గ్, కాననంధ్యల మన్న మస్కారములను 
నిందు (గ్రహింపు మమ్ము “నాచందమాముి 

యనుచు నీ వనుచుండు సీతను, మణీ నను, 
_బరమవైరాగ్యవృ తిసి నుజివు మమ్ము. 

2 (కౌగలించుకొని) నాతండి | నాతండ్రి | వెళ్ళదవా 7 వె శ్ళెదవా ? 

తష. ఈమాయసట్టాభిషేకము మూలమున నిన్నటి సాయంకాంమునుండియు 
సీకు భోజనముచేసి మణి పోరాదా నాయనా ? 

వసి! కోసలాత్మజా! (ప్రయాణ మగువారి సటులు కోరగూడదు. 

సుమి : అక్కా! ఈదినమున జంటిపిల్లిలు పాలు [దానలేదు. సళునులు నీరు 
కా9గలేదు, 

రామః అమ్మా! తిరిగి నమస్కా.రము, నాకు 'సెలలిమ్ము. 

కొస: నాతండీ ! నీకులదేవతలు నిన్ను రక్షింతురుగాక! వస్తులగు మహ 
రులు నిన్ను( గాపాడుదురుగాక 1 విశ్వామ్మితద_క్తములగు దివ్యా స్త నులు నిన్నోము 
గాక! (బాహ్మణమ హోశీర్వాక్కు.లు నిన్ననుసరించుగాక; నూర్యాదీన గహములు, 

పంచభూతములు, షడృతువులు నిన్ను నర్వదా రషించుగాక; నొయనాః వెశళ్లిదవా? 

అయ్యో! సీతమ్మతల్లీ! నీకు నిట్టిగతి యేనా? ఓ భూదేవీ! సవి[తురాలగు సీహాతు 

సొకొడుకునకు జేసికొని కోడలిని వనమునకు వింపించుచున్నాను. ఈ నిగ్భాగ్యు 
రాలగు నాకు గొంచెము దారి యిచ్చి పాతాళమునకు దోయవాః 

సీత ః అత్తా! నమస్కారము, విచారింపకుడు పోయివచ్చెదను. 'సెలవిమ్ము 
నూగదిలో నుండు రెండు పెంప్పడుచిలుకలను మీరు రక్షించుచుండవలెను. 

కొన? అయో! ఈచిలుక పిల్లి ఐజంట నింక నెవరు సోషింతురే మాతల్లీ శ 

నీభర్తకు సహాయురాలవైై సుఖముగా నుండుము, వనములో గానబడిన చితదస్తువు 

లవి యివి చెమ్మని తలుచు నీ: గోర సమా లక్షణా: చిన్నతవము నుండియు 
రాము" న్ న ౧ద కలిసి ..0 చే సీలు! ప్పుడు రామభదుని నినోడి గతియీ 

పట్టు 

రిపు * (క్రైకేయివంక తిరిగి) అమ్మా ననుస్కారము, నేను “సెలవు తీసి 
కొందును. 

కైక? నే విదీవణకే యిచ్చితీని గాదా! 
రామ : భరతు డీనమయమున లేకపోపుటచే నాకు జింతగనున్నది. ఆతడు 

వచ్చినపిదప నేను వనవానమునకు జోవుచు నాతని విగ్గగొగిలించుకొంటి నని 

చెప్పుము. ఇదీయగాక యీమాటగూడ జెప్పము. 

న 
లు 
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గ్, “రాము డనువాండు బన్నించి (పొకటముగం 

బలగా ననునూటయీ గని వృద్ధు(డైన 

పనా ముం దీస్ప దగిన పెద్ద 

నోనుక పివెదు; తమ్ముడా చా! గురున ₹ేణ్య!” 

సీలా ; (తాః నమస్కారము పోయెను. 

కెళ:ః సరే, 

రాను ః ((సుమితయొద్దకేగ్సి అమ్మా! నమస్కారము, 

గ్, (శమపండగ లేవు వలదని చాల చెప్పీ 

నను వినక కూడవ చ్చుచున్నా 6డు తమ్ము 

డితని నా పాణనమముగా నెన్నుకొందు 

నమ్ము దయయురిచి వెడలుట కానతిమ్ము. 

సుమి ః రా సిభదా! సీతానమేతుడ వైన నిన్నే నేను వదలుకొనుచుండగ 

నిక లక్ష్మణుని వదలుకొనలేకుందునా? 

వసి £ (తనలో) 

గ్, కనినసుతునికై స . తిబిడ్డ్షను ననమున 

కనిపె కైక; “సవతి బిడ్డకయి కనినసు 

తుని నని కొనిపెడు సుమిత)తుల్య కన 

చరిత నీనాతిం నొనియాడ సాఖ్యమగునె! 

కైక; (తనలో) మూలకు రెండు వర్ణ్యములవలె సుమిత్రకు గొడుకులిద్దణు 
కౌదా? ఒకడు పోయిన నింకొక డుండును, వీదారమేల? 

సుమి ః నాయనా! రామభదార! ఈ కోటలో ననేకులు స్రీలు బురుషు 

లున్నారు. పురుషులలో అక్మణునికి, ప్రీలలో జానకికిమాత9మే విన్ను సర్వదా 
కాంచి సంత సించుభాగ్యము తటస్థించినది. మాతాపికృతుల్యులగు మీపరిచర్య జేసి 
కృతార్థతను బొందుటకే లక్మణుడు మీవెంట వచ్చుచున్నాడు, లక్షణా 1 నీవు 
నోటిదురుసుదనపువాడవు; జాగ క్ర తసువూ 1 

సీత : అతా; నమస్కారము. పోయెదను, 

సుమి: సీతమ్మతల్లీ లీ; రాఘవునికంచె లక్షుణునికం"టె నూర్శిళకం"కె సీనే 

నాకు బీయతరసదార్థమ వై "వ తి వేమితల్లీ। 
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రామ : (దశరథునియొద్దకువచ్చి) తండి9? (పైకిమాటాడలేక చేతులుజోడిం 
చుకొని కన్నీరు [గుక్కుకోనును.) 

దళ = (కౌగలించుకొని అడవికి బోవుచు నీవు నాకు నమన్యరించితివి" 

ఐహికవాంఛాలేశదూరుడ వైన నిన్ను నేనేమని దీవింపగలను? 

సీ, సర్యమంగళగుణనం ఫూర్తుం డగునిన్ను 
నరుండు చేవ్రుంనిగాగ నరయుంగాత |! 

'రామనా వము భ వస్తామభంజనదివ్య 

తొరకనామ మె తనరుంగాత! 

సదికొంపలునుబేస ఫలైనైనను రొవు 

భజన మందిర మొండు వరలులాత! 
కన్ర "లెల్ల నీదిప్యక థ నెన్నొ రీతుల 

గోినియాడి ము క్రిం గైకొండుగా త! 

గీ. ఎట్టివాతయు (శ్రీరామ చుట్ట(బడక 
న్యాయంవడకుండుగావుత! రామ వాక్య 

మనిన6 దిరుగని దని యర మగునుగాత 

రావు! రామ! రామా! రామ! రామ! రావు! 

వసి ః (తనలో) ఆహా! ఎట్లి వరమార్థవాక్యములు వినబడెను! 

గీ. (బహ్మసంధాయిదివ్యర్షి వదనతళిని 
యతశూ న్యత వేదాత రాళి యువీకి 

నట్లు (శీరామనిశ్చ ల ధ్యా; పరుం డీ 

రతనినుఖమునుండీ నశ్య ఖా కృతి జనించె, 

లక్ష : తండీ) నమస్కారము. నాకు శ్రీలవిండు, 
దళ : వత్సా! రామభద'సేవచే గృతార్థడవై తివి, లలా 
సీత 2 మామగారూ! నమస్కారము. 

దశ : రామభద్రాః సీతమ్మకు గప్పిన యా వారచీర ముందుగ దీసివేయుము, 

తల్లీ జానకీ ఈ పదునాలుగు సత్సరమును నీకు గానధిసి యాభరణములును వనన 



పంచమాం౦కము 101 

ములునుగూడ రధము పై నుంచుమని సుమంతునితో జెప్పితిని. నీవు సీవతి ననుసరించి 
కృతార్థురాలవు గమ్ము. (సీతకుగప్పిన నారచీర రాముడు తీయును,) 

రామ ః ఓమాతాపితృపరిచారకులారా! నేను మిమ్మెప్పుడై న |బ్రామాదీకముగ 

వనాదరణ మొనర్చియుండినయెడల మీరు నన్ను మన్నింపుడు. 

(నేపధ్యమున నేడు) అయ్యో: అయ్యో! అయ్యో! రామా;రామా;రామా= 
రాను....పరిచారకులారాః దుఃభింపకుడు. లత్మణా! సీతా! పోదుమురండు. 

(నిష్కమింతురు) 
దళ 

కొస రామా! రానూ: (ఏడ్నుచు గూడబోవుదురు) 

సుమి 

వసి ః దశరథా! .ఆగుము. 

దశ ః నన్ను గాదు రాము నాగుమనుము!: రామా! రామా! ఆగనా ? 

ఆగవా? సుమం[తుడా। రథ మాసవాః రామునితో నొక్కమాట జెప్పెదను, అయ్యో? 

(బిగఅగు రామా! రానూ! (|కిందబడును,) 

వసి ః (దశరధుని లేవనె త్రి రాజేందారి! ఊ అడిల్లును. 

దశ సుమంత్రుడా నారామచందుడేడీ? 

వసి ః దశరథా! నేను వసిష్టుకను; మనసు గుదుటవఅచుకొనుము. 

కైక ; భగవానుడా! మీవలన నేమగును? నేను నాయింటి కితనిని దీసికొని 

పోయెదను. (దశరథుని సమీపించి) నాథా! నాధా! రమ్ము! పోవుదము, 
దశ; రామునియొద్దకే నా! 

కైక ః ఇంకను ఈము డెక్కడ? 

దశ :, నీవా? దుష్టురాలా! రాము నడవికి బంపి సీయింటికి నన్ను దీసికొని 

ఫోనుంటివా? చీ! పొమ్ము. గుడూత్తమా! ఎచ్చట నున్నావు? 

పసి ః ఇదిగో=ఇక్కండ, 

దళ : నే నతిశీఘీముగ మృతినొందుట నిశ్చయము. నాశవమువైన నీపాపొ 

తురాలంట గూడదు. మీరీనంగతి జ్ఞ ప్రియుంచవలెను. కన్ను లగసడున లేదు, 

కొనల్యయేదీ? 

కొస ః నాధా! ఇక్కడ నున్నాను, 
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దళ : నేను రామునతో టోలేకపోయినను నాదృష్టి యాతని ననుసరించి 
పోయినది అదియే నాకు మహాదృష్టము నన్ను నేయంతఃపురమునకు దీసికొనిపొమ్ము: 
నీకు నమస్కారము. 

కొస : చిత్తము. (పసష్టుకొని నడిపించును అపనారించి భగవానుడా! మహో 

రాజుగారికి దృష్టిపోయినశ్లే మతిగూడ చలించినట్లున్నది. ఈయన[పాణము. లీదిన 
మున నిల్చునని తోచదు. మీ ర్మాశమముసకు వోక నూపెంకానే రండు. 

వసి £ అలాగే (తనలో) 

గీ మూండవ్యగవాంబు నూారకంబునకుం దగిన 
దందుతో ముండీ యైన ఛాయా గహూంబు 

నంతరము వచ్చె దీనిసాహాయ్యమునను 
నిశృ్చయముగ మారక మది నెజివుంగాదె.” 

ఆని గోచారరీతి నతినన్నిహిత మగు తనమరణమును నిన్ననే యామహారాజు 
సూచించినాడు గోచారరీతి నట్టి సన్నివేశముగల గిహములే నంసారరీతిని (బత్య 
క్షములై గృహగతములయినపుడు మారకమునకు సంశయము గలుగునా? ఈ 
మూడవగృహిణియే యామూడవగహాము మనసుచేతను గాత్రముచేతను మొండి 
మైన యీ మంధరానాయక | పచారికయే తద తరచ్భాయాగ్రహము. దీని (పొత్సా 
హముచేత నేయోమహాగ్రహముమారకము జేయుటకు నమర్ధమైనదియైవెలుగుచున్నది 
దశ_గీ. ఒడలు దెళలియక పడంతివపై బడతిపై బడంతి నిటులు 

కట్టుకొని, కామియొ యా6 గాడిదయను 

కాంత మై గన్న సుతుని. బోంగొట్టుకొనిన 

యుచ్చు దిక్కు_.మాొలినచావు( జచ్చుయగాదె? 

వసి ః (తనలో) ఉపశ్రుతికూడ నట్టులేయైయున్నది. (|వక్సా రాజేంద 
ఫోదుమురండు, (నిష్క-మింతురు,) | 

ఇదిసనసం౦ంచమాం౦కము 



శ్రీ 
పట్ట భంగరాఘవ మును 

పాదుకా పట్టాభిషేకము 
షష్టాంకము 

సంకా లజ జట? ఖో 

(వ్ర దేశము: అయోధ్యలో నొకపిధి 

| (పవేశము,-సురుచిరు(డు ] 

సురు ః మొమిడికాయల నూరుగాయ బెట్టుకొనుట యెయిగుదుము కాని 

( నేపధ్యమున) ఏమయ్యా! తెల్ల వా అకుండనే యూరుగాయను గుజీంచి తల 

పోయుచున్నా నేమి? 

సురు ః ఓహో! నీ వెవడవు? ఇటురా! 

((భమరకుడు [పవేశించును) 

[షమ : ఏయో యనుచున్నావు? 
సురు ః ఏమియున్నదీ! మామిడిగాయల _నూరుగామ్రబెట్టుకొనుట యెజుగ్లు ( 

వ కాని మనుష్యుల నూరగాయ 'బెట్టుకొనుట యెచ్చటనై న వినియుంటిమా? 

" భమ ? హరివ రీ, ధశరధుని మ్యతకశేదిరమును తై లబా౦డ నిక్షి ప్పముజేసి 

నందుల కిటు లనుచుంటివా? 

సురు ; కాయరీతిగా 'వేసినట్లా? లేక ముక్కకొట్టి దానకెక్కి౦చినారా? రహా 

భరమ ; మృతులను, మణి యందుపై. బూజ్యులను బొ_తిగ దూషి౦ప 

గూడదు, 

సురు ః నేనుమా[త మెజుగనా? కాని మహారాజుగా రీ కుంవీపాఠములో నొక 

సంనత్సర మైన నుండదలచిన'ప్టేనా? 

(భమ * అయ్యో! ఆంతకాల మిక నెందులకు? 

సురు : పాతబడి సధ్యమున కక్కంఅకు వచ్చుటకు, 

[(భను ; భరతుడు నూతామహగృహ సునుండి యింతకు బూర్యము రాకసోవు 

టచేత నిన్నిదినము లీరాజకశేబరమున నగ్నిసంస్కారము కపోయెను. ఆభరతశతృ 

ఘ్నులిప్పుడే వచ్చిరి. కాని దెల్లవాణినతరువాత దహనాది క్రియలజరుగతై యున్నవి, 



104 వపాం౦ంకము 

సురు ః భరతునికి బితృమరణమునుగూర్చి[యింతకు బూర్యమందు దెలి'సెనా? 

(భమ : కోటలో (వివేశంచువఅప దెలిసియుండదు, 

సురు | రామలక్షణవనవాసమును గుతించియో; 

(భమ : తెలియదు, 

సురు 2 అటులై న నిప్పుడు భరతు డేల వచ్చినాడు? 
(భమ : తత్రణమున బయలుదేఅీ రావలసిందనిమా(త్ర'మే వసిష్టుడు భరతున 

కోకబేఖ బంపినాడు, 

సురు : పోనీ! టేపు శాద్ధక్రియ లారంభమై మనకు దాన దక్షిణాదులు 
దొరకును, 

భర, ఆ = కాని, నీవింక నాలుగుగడియలరా తి యుండగనే వీధివెంటి 

దీరుగుచున్నా "నేమి? 

సురు : ఆపిశ్నము ని న్నడిగిన సీవేమిచెప్పెదవో? 

(భమ ; ఉషఃకాలస్నానదీక యున్న నేను సరయూనదికి బోవుచున్నాడ 

సురు ః నే నీ గాామవాసినిగాను. దశరధమరణమును విని నేటికాలమునకు 
జనులభాగ్యము పండినదని సంతసించి సంభావనకై యాశించి, యిచ్చటకువచ్చి యీ 

దీనమున దహింతురో టేపు దహింతురో యని గుడ్లు మిటికరించుకొని యేడుదీన 

ములనుండి కనిపెట్టుకొనియున్నాను. ఏమో: చచ్చినవారితోపాటు సంభావనకువచ్చిన 
వారు చచ్చు పెందులకని పొరుగూర శమసడలేక |పాణము సినిగి న్వగాగిమమునకు 
బయలుదేజినాడ. ఆజీవునకు ఘటవిము క్తియెనదీ. కాని, యాతని ఘటమునకునూ[ త 

మింతదనుక యీయావాంతర భఘటవిము క్రీకొాకుండ వపిష్ట బహ్మజాగ త్త పెట్టినాడు. 

(భమ ః జేవృ కొసున్నదికొదా ? 

సురు ః అటులై న నదృష్టవంతులమే. భరతుడు నచ్చినతరువాత నైన గాకుం 
డువాః ఈసరి కాతడు తనతల్లి గారిని జూచుచుండును గొటోలు: 

[భమ 2 ఆ = నేను నదికి చోయెదను. 

సురు ; ఇప్పటినుండి చేయునని యేమున్నది? అక్కడ రాజవాహనము 
లేచునరికి నిక్కడ నేను లేపలేకపోధునా? కాన నేను నదికి బోయెదరు, 

(న్మిష్క్రమింతురు) 

ఇది విషంభము. - 
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టదేశోను == కై కయి యం౦తఃవురము తశ. 

[(పవేశము 2 భరతు(డు, క్రై కేయి] 

కైక ః (కన్నుల సీరుగుక్కుకొని ఏమియులేదు నాయనా | 

భర : (ఆందోళసముతో) నాయనగారికి జబ్బుచేసినదాయేమి? 

కైక ఏ అబ్బే: రుగ్మతయేలేదు నాయనా । 

భర । పోని. బాగుగనున్నారుగద | 
కైక ! లేదు. రోగమెంతకమా తమున్నక్షే లేదు. వార్థకముచే( గలిగిన నీరన 

మనుకొంటిమి. అబ్బబ్బ 1 ర రంత లగ దేహమున జ్వరము లేదు. ఆదేమి 

(పారబ్ధమోకాని, యాదినము మొదలు దృష్టి సంపూర్ణ ముగ నశించినది. 

భర ; ఏదినముమొదలు | yy Tot 

కె * రోగ మారంభమైనదీనముమొదలే న... 1 

భర £ అమ్మా ! ఇంతకుమునుపు రోగములేదంటివి, ఇప్పుడు రోగారంభము 
నుండియనుచుంటివి! నాకు గంసమెత్తుచున్నది; చెప్పుము. 

కైక ః పెద్దలకు రోగమేమిటితండ్రీ (కన్నులు నీర్నుగుక్కు.కొనును.) 

భర ; నేను గనులంజూచుట కింళవలకు మానాయనగారితనువు నిలిచియున్న'క్లే 

శద | 

కైక: ఆ ఉన్నది. సీిమియుండుటతం, డీ! అదియు నొకయుండుటలోని దేనా 
cn 

తం డీ 1 (కనుల సీరుగుక్కుకొ నును. ) 

భర 1 పోనీ ? నేను చూచివత్తును, కూడరమ్ము, 

కక ; నాయనా! తొంగరసడకుము, ఇప్పుడు మనముపోయిన లాభము౦డ 

దురా తండ్రీ; (కనుల నీరుగుక్కును) 

భర $ః ఏల? 

కైక : వసిష్టభగవానుడు వచ్చినగాని మీత౦డిని బైకి దీయువా రెవ్వరు ? 
(ఏడ్నును.) 

భర ! పైకిదీయుటయేమి ? ఎక్కడనుండి ? 

కైక ! _తైలఘటమునుండి నాయనా ! (ఏడ్చును.) 

'భర ; (గండెలుకొట్టుకొని అయ్యో! అమ్యో ; తం|గారు మరణీంచారా ? 

అయ్యయ్యో * తండీ । (యేడ్చును 
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కైక: తండ్రీ | ఊరకుండుము. చెప్పినమాటనిని యూబడుము, విచారించిన 

లాభ మెంతమా[తమును లేదు. 

భర ; హా! తంట్రీ! నీ వెంతశీ ఘముగ నెగిరిపో తివి : సీయవసానకొలమున 
సీయొద్ద నుండలేకపోయిన నేనును శ తుఘ్నుడు నెంత దురదృష్టవంతులము! 

కైక : నాయనా ! ఆవిషయమున నన్నదమ్ముల నలుగురియదృ ష్షము లొకతీరు 
ననే యున్నవి. ష్ 

షర ః అదేమి ? ఢామలక్ష్ముణులు తం డిగారియొద్ద లేరా ? 

కైక » ఉన్న నింతకర్మ మేల? త౦డడీ! మహారాజును తై లఘటమంచుంచనేల;? 

భర 2 పితృదర్శమును నాకీవిధముననై న గలుకజేయుట కాతని కిటులుచేసి 

కైక 1 అదియు దొంత నిజమే, 

భర : హా! రామలన్మణులుగూడ నాయగారియొద్దలేరా? ఎక్కడకు బోయిరి. 

కెక . సీతతోగూడ వనమునతు. 
భర : వేటకై పోయిరికానోలు ! హాకండి । హోరం|డ్రీ! ఇంతవాండే ననల్వురి 

పుతులను గాంచి తుద కెంత దిక్కుమాలిన మరణమొందితివి: (గుం డ్రెలుకొట్టుకొని) 
చితిపై నబెట్టుటకు నొక్కసుతుడై న నొద్దలేకపోయెనాః హా తండీ మేమెంత 
సిర్భాగ్యులము | 

కైక : కర్శసూత్రమిటు లుండ నెవరేమి చేయగలరు? "1-6 
క యానా పాల 

భర 2 పితృసముర్నడెన రాఘవుడు సీఠాలత్మణులతో నిప్పటి కైన వనము 

నుండి తిరిగి వచ్చిన'క్లేకద! 

తక : ననమునకు బోయినవా రె;స్పట్ని కైన రాకపోదురా? వేళకు లేకపోయిరని 
యేడువవలయునుగాని, 

భర: నిజమే...తల్లీ ! నాకిక (విటుడు తాతతుల్యుడు నైన (ఢీరామచం।దుని 

పాదముల గొలువబోయెదను "సెలవిమ్ము, 

కక ః [చేతులు పట్టుకౌని] ఉంవోయి నొయనాః: ఒక్కనిమునము నిలున 

రోయి తండ్రీ; 

భర : [కూరుచుండి] 
గీ. నలుశురము నొక్క. చోట శాగిళుల ౫నూాడి 

తలలు నేలగొటు వోని పళ! తండి! తండ్రి! 
లు 
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యిటుల చేసికే యంచు గొంతె తి యెక్క 

పతిని దలనోసిఫొని యేడ్య్వనల దె తల్లి! 

ఒకెక ; సరేకాని, ఎంతవిచారించినను మీతం|డ్రిగారు తిరీగి వత్తురా? వారికేమి 
వెద్దలు. మహాదృష్టవంతులు, అనాయాసత్య క్షజీవులు, ఆననుభూత _దెన్యభావులు 

మీకుమా[త మేమి తం|డీ! విద్యాబుద్దు లు నేర్చినవారు, నయసువచ్చినవారు, భార్యలతో 
గాపురములనుచేయుచున్నవారు, రాజ్యతం[తమునె త్తీపై బడిన నవలీల నిర్వహింప 
దగినవారు. ఎటువచ్చినను పసుప్పుతాణ్భ _ తెగిమూలగూప్పన్న నూకర్మముగాని 
మీ కేమి నాయనా! కంటతడివెట్టకు _ ఇటుచూడు: 

భర ; (తలయె త్తి) ఏం? 
ఒకక ః మీతం|డిగారు తన పాణ ప్రయాణకాలమున నాకో రహస్యముగ 

నే మనిరో నీ వెరుగవుగదా; 
భర: అమ్మా! వినుటకు సం|భమనడుచుంటిని. 

_కెక ! చెప్పెదను దుఃఖమును వదలివిను. మరణించినవారికో మరణింతుమా? 
నాయనా! ఏదో ముందుమారము జూచుకొన నక్కరలేదా? 

భర 2 ఎందులకీ యుపోద్దాతము చెప్పరాదా? 

ఎకిక * “భరతుడు రాకపోయెనే”! యని పరితపించుచు మహారాజు (పాణ 

ములు విడిచి నాడుసుమా? [కన్నులసీరె (గుక్కుకొనును.] 

భర : భరతుడు-._చచ్చుభరతుడు__ వచ్చిననేమి? రాకపోయిన నేమి? కర్మా 
ధికారియు దండిగారి కుత్తమలోకములనీయ సమర్థుడును జగదేకపవిళుడును -_-- 

కైక ః అబ్బ! అట్టి రాఘవుడు మంచివాడేనయ్య ! కాదన్నవారెనరు ? 
అతనిమా[త మనేకవిధముల యవనసొనకాలమున సర్శింప లేదని చెప్పితినా? ఎవరి 
యొగ్యతాయోగ్యత లెటులున్న దం|డిగారికి నల్వురిపు తులయందు సమానానురాగమే 
కదా ! ఆందుపై _మరియొకమాట _ నీవెలుంగని దేమున్నది?__ నాసుతుడవగుటచే 
నీయందు (బేమ మత్యధికము, “భరతుడు వచ్చియుండినయెడల భరతుడు వచ్చి 
యుండినయెడల నాము_కైమంత కార్యముకూడా నాచేతి మీదున జరిగించి కృళార్ధడ 
నై పోవుధును గదో యని యానృద్ద మహిరాజు కన్నుల నీరుపెట్టుకొని.__ 

(కన్నీరు [గక్కునుఎ) 

న 

భర 1 ఆన్యల్పకార్య మేదియో చెప్పుము. 

కైక ః నాకు జెప్పకతీఅదు. నీవుబుద్ధిమంతుడపై న నీవు వినకతీలదు* 
శాయనా ? ఇ్లట్లురొ। నొతొడపై గూరుఛుండునమ్ను, 
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భర ; అక్కరలేదు. ఇట గూరుచుందును. 

కైక * నాయనా! నేనుజెప్పి నట్లు మాతృభక్తి గలవాడవై యాచరించెదవా ? 

భర | ఆచరణమునకు ముందుచెప్పుట యావళ్యము కాదా? అదేదో ముందు 
చెప్పుము; చేయదగియున్న దరువాత జూచుకొనవచ్చును. (తనలో) ఏదో కీడు 
మూడెనని మనసులో నాందోళనము కలుగుచున్నది, 

క్రైం 1 “చేయదగియున్న యను నంళయమేల తండడీ। నీ తొండిగారి యవ 
సాపకాలవాలభ నీవలన నెల వేర్పుబడదగస దై యుండునా ? అన్ కతీర్ణముల సేవించి 
లెక్కలేని వానములజేసి” అమితోపవానశ్షేశమున నవసి, నిన్నుధరించి, నవమానము 
నష్టకష్టములబడి మోసి. నిన్నుగాంచి, కుడిచేయి యెడనుచేయియనక్క నిన్నుబెంచి 
యింతవానినిజేసినతల్లి ... సీవై శ్వర్యకాముడవై యనితరసాభారణ వై భవనమ|గుడవై 
దీర్దాయువ్మంతుడవై , పరిపూర్ణయశ స్పాం దుడివై , సంతానవంతుడ వె. నీతం|డిగారి 
బోలెజిరకాలము నీవు భూమిపై దేజళ్ళారివ్నై యుండవలయునని యనసేకదై వమురి 
గొల్బు నీతల్లి యైన నాచిరకాలమనోరధమును... నొతం| డీ .... నీకు నెటవేర్చ్పగూడని 
దగునా? అదిగాక దానినే జీవు వషిష్టభగవానుడు నీ కుపదేశింస, డలచియున్నాడు. 
వారి యుపదేశము నిరాకరణార్హ మైనదగునా? నీకు సందేహ మేల ౪ 

భర : నాకొకందులకు సందేహము గలదు, 

కైక! అదేదీ ? 

భర : అదేదీమో వెల్లడించుటకు నీకే నంకోఛముగ నున్నట్లు నాకు గనబడు 
చున్నది. దానిని జెప్పుటకు నీకే వోరురానప్పుడు చేయుటకు నా కెట్లు మనసువచ్చునని 
న౦ందేహించుచున్నాను. 

కైక 1 (భరతుని సమీపించి కౌగలించుకొని వెట్టివాడా! నాకు సందేహ 
మేమున్నది? పసివాడవు గావున విశేషభారవహనమునకు జంకుదువేమో యని బుద్దీ 
గించితినీ, చీరకాఆమం తియె నిపుణుడైన సుమం|[తు డన్నిటికి, నుండగ నీకు భయ 
మేమి ? 

భర : (తొందరతో తల్లీ యొద్దనుండి యిటువచ్చి) ఆః; ఆ! అదేమి ? 
శం ! ఏమున్నది ! భూపజలు నేటికి సీమాలమున దిరిగి |నభువును గల 

వారుగా దలచి కళూహలముననున్నారు. 
భర : (చెవిలు మూసుకొని పాపము శాం౦తిరచును గాక 1 పొవము శాంతిం 

చునుగాక ! ఇగదేకరకొదకుడై న రాముడో 1 నర్వ పజానయనచకోరచందు డైన 
రామచం[దుటో / సర్వ్మసజునయసచకోరచం। రుడై రామచం|దుడో t 
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కైక ; అతనిని విసర్జించి నిన్నే సట్టాభి భిషి క్తునిజే యుటకు మహారాజు మనో 

రథము, కో తే 

భర : (చెవులుమూసుకొని) ఎంతమాట నినుటకు (బచికియుంటిని | రామ 
రామ రామా ! (ఏఎడ్చును సర్వజంతు శానసనపటిష్ట మగు పంచాననము గలుగ మహో 

రణ్యాధి సత్యమును గుక్కకూగబ్టుదోరో? "అనుహొోమహని పాదుకలను  మోయుట 

కొర నా కర్షతలే దే 1 అయ్యయ్యో | అజానువాహుడు, విశాలవకడు. ఆకర్ణాంత 

నేత్రుడు, సమ _స్పనద్గుణసమలంక్నతుడు; నర్వకంతన్వత౦ తుడు; సుహాక్ముడై న 

రొముడుండ= 

కైక ! “ఉండో ననుమాట యేల ? 

భర ; (అమితమైన తొంతరతో) ఆః ఆః రాముడేలేడా? నాకు [బిభుడేలేడా? 
నాపొలిటి భగవంతుడే లేడా ? ఇక నేనేల (బదుకుదును ? 

(తల నేలగొట్టకొన బోవును?) 

కైక: (ఆపి విసుగుదలతో ) రాము డిక్కడ నున్నాడా ? వనములో 

నున్నాడు. అతని పుకప్రవేశమునకు బెద్దయుపరోధముండుటవేతనే నిన్నేలుమని నే 
నేడ్చితిని, 

భర 2 వనమునుండి రాఘవృడింటికి వచ్చెనని సీవింతకు ముందుచెప్పితి ఏకదా? 

కైక : నేమ చెప్పలేదు, 

భర |! రాముని వుఠప వేలిమున కభ్యంతరమున్నదా. ఏమీ | 

గీ. అఖలజనుబకు నాజ్ఞ్యనీయంగ గలుగు 

స్వచ్చుతను డై నరాగుుని "కాజ యేల * 

సరషపగిమా కలన పశ నమన 
ర్ం pear. చై 

కాలమున కొండు పరిమాణలీల కలది? 

(గుండెలు కొట్టుకొని) రామునికి రాష్ట్రత్యాగశికయే ? దప్పుజేయుటయే 
యెటిగనసి రామునకు 

కైక * పదునాలుగు క 

భర: రామా! రామాః రామా! (ఏడ్చుచు మా నాయనగారే యిట్టీికు 
విదించినారా ? 

కైక ః అందులకు మజెనడు సమర్ధుడు * అతని కొశికతోఫాటు నీకు 

రాష్ట్రన బహునూనము, 
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భర ః హరిహరీ! హరిహరీ! మాతం(డియేమి? పాణాధిక్నుడెన రాముని విడు 

చుపేమి? నేనునమ్మను! కోపస్యభావప్ప్న!: సపత్నీ కాంళాసూయావిలచ్చిత్త పు! నీవే 

యావృద్ధ రాజేందుని [బోత్సాహపరచి యింత కొంపతీసి యుందువు. నిజముచెప్పు! 

నిజముచేప్పు రామాః రాసా! నె శ్రిగొట్టుకొని యేడ్చును.] 
కైక : రాజ్యమో రాజ్యమో యని యేడువక రామా! రామాయనియేద్చెదవేమి? 
భర 2 ఓదుర్శార్లురాలా: ఓకోపస్యభావురాలా! ఈదిక్కుమాలిన రాష్ట్రమును 

నా నెత్తిన గట్టనెంచి, యా నవనీతతుల్యాంత౩కరణుని అసుందరాకారుని, అకృపా 
సముదుని, ఆసుగుణరాళిని, సతీసోదరులతో వనమున కనుప్పమని నాత౦ం డికి ధుర్చో 
ధన మొనర్చితివా? హా వక్రహృదయా! ఏంత దోహమొనర్నితివిః 

లేక: వయః।పాదుర్భాన సంసన్ను డైన రాజప్ప[తున కుండదగిన రాజ్య 

వాంఛ సికుండదని యెరుగక రాముని పాదములు గొలుచుటతప్ప అంతకంజు నిత 
రోదో్యోగ మక్కలేని బానినపందవృ నీవని యెరుగక, నన్ను రాజమాతనుజేసి నా నవ 
తులను కటాక్షపీక్షణముచే నూరడించు మహాధికారము నా కొసగ జాలనినాడు పుట్టువ 
వని యెరుగక, నేను సీతండ్రిని |పోత్సాహపరచి తత్పూర్వద_త్తములగు రెండునరము 
లను___రామవనవాసము మొదటిగ, నీపిట్టా భిషేకము రెండవదిగ__ వాంఛింఛి 
(గ్రహించితిని, నీవు రాష్ట్రను సంపాదించుకొనలేవు సరేకదాః నే నార్జించియిచ్చిన దీసి 
కొనలేవు గూడనా? ' 

భర 2 చీః చీః పాపొత్మురాలాః చీ! చీ క్రూరురాలా! యీరాజ్యమును నేనపే 
కీంచితినని నీతో నెన్న డైన జెప్పితినా? ఆహో! పరాత్పరుడా। అట్టి నీచోద్దేశ గంధము 
లేశమ్రైన నా హృదయమున స్వస్నమందైన |బవేశించెనా? ఓ దురాశాపాతకీనీ! నాకు 
లేనిరాజ్యవాంఛ నీ కేల? అయ్యో! అయ్యో! నర్వజేష్షుడె సమంజసగుణ నికురుంబు 
డన దాశరధి యేలవలయునుగాని.... .... (ఏడ్చును) 

కేక * రాముడు జ్ఞాన న౦పన్నుడు. అందువలన రాజ్యా ర్తుడు కొడు, నీకుశెలి 
యదు, నీ క్షేమము కొరకే చెప్పుచున్నానువిను. తర్వాత జేస్టుడవు సీవే! | 

భర & అసందర్భ పలాపినీ! జాత్యంధతాదులు రాజ్యార్షతన [బితివింధమని 
యపూర్వ ధర్మశాస్త్ర నిర్ణయోసన్యాసమును జేయుచుంటివా? ఇట్టి దోహవాక్యము 
లాడిన సీ నాలుక యెందులకు ఖండఖండములై రాలిసోలేదోయని నే నేడ్చుచున్నాను. 

_కెక , తరువాత సాొవకాళముగ నేడువవచ్చును, ఇప్పుడీమాటనువిను. పితృ 
కర్మము నీవివ్చుడు చేయనున్నావు? శ్రాద్ధకియ లేప్పతు డొనర్చునో యాతడే తండి 
సొత్తున కధికారి_ తెలిసినదా? 

ర : (చెవులు మూసికొని నోరు గట్టిపెట్టుకొనుము. నేను సీమాటలను 
వినను, (గుండెలు కొట్టుకొని) అయ్యో! అయ్యో! అట్టి మహోదారుణ వాంఛలను 
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నెల్లిడించి రఘునంశమునకు నాయకమణి యెనవానిని |దెంపి యడవిలో బాణ వైచి 

పెనీమిటిని జంపి, లోళులచేతను గన్నకొడుకుచేత నవియిని యనరానితిట్లు తినుచు, 
నింను సిగ్గులేక యిటుళు వు నింక (బతికియుంటివిగాని ... Ny రఘు 

వంశ నాళని। ఛీ! నరరూవ (దిహ్మరాక్షసీ। ఛీ! మహాపాతకినీ: నీ మొగము చూడ 
దగునా? (తల తిప్పు కొనుచు) తీక్షన్వభావుడై న సామి త్రిక త్తి కవకగాకుండ నీ నింక 

నెటులు (బితికితివో తెలియకున్నది. 

ఎకెక 2 అతడు నన్నుజంపువాడా? నే నే చచ్చుటపసిద్ధముగ నున్నాను. ఇక 
నొక్కమాటచె స్పెదను వినుము, వీవృసింహానన మెక్కి. బోరగ్ల పడవలయునని నే నీ 
పని జేయలీదు. రామచందునిప్తై ననురాగ లోపముచేత జేయలేదు. కౌనల్యప్తె నొకు 
గలవై రమును దీర్చుకొనుటకే చేసితిని. ముమ్మాటికి జెప్పుచున్నాను. ఇందునలన 
గాగొలసినంత నింద నారు గలిగినది, ఇట్టిస్టితిలో సీవు రాజ్యము ' నే నంగీకరింపని 

యెడల నాయపకీ ర్తికి బదునాలుగు భువనేషపీలు చాలవు. కాన, గన్నకొడుకువె నందు 
అకు రాజ్యము సంగికరించి, నాన్ పరి. బాసి, నామర్యాద కాపాడుము, లేదా చచ్చు 
టతు సర్వసిద్ధముగ నున్నాను, 

భర 2 నౌరు రాజ్యమక్క-అలేదు; అక్కఅలేదు అర్క-అలేదు. సరేకదాః 

జటావల్కలములు నునివేభధారి నె రామనామనంస్మరణముజేయుచు నడవికిటోయి 
యా[శ్రీరామచం ధుని పాదముల నెత్తి పై బెట్టుకొని, యిటకుదీసికొనివచ్చి, సింహాస 
నముప్రై బెట్టుదును. ఇదియే నా సంకల్పము, 

,కెక ; అటులైన నే నగ్ని ప్రవిష్షనె చావవలసినదేనా? 

భర : అటు అయిననునరే, గొంతుక కురిబోసికొని చచ్చినసనరే: ధనపు సం 
చులు 'పెన విడపేయించుకొని నలిగిచచ్చిననరే. 

శక * (ముంమికు నడచి) ఇంతవాడవై స స్పుత్రుడవు సీవ్చంచగ జంప్పకొను 

టలో గల ౨ శమసునను ్న నీవ పొంగనిచ్చుట న్యా. మా? నీవే చం్య్యము. కానీ... 
చంసవేమి? చంస ఏమి; 

[(నేసధ్యమ' అనూ, నీయెడ = నేనుచేసిస హపోపకొాుమునణ “చంపవేమి 

చంపవేమి" యని సన్ను నెంనాడించచున్న యీకి ట్లు |పోత్సాహవషలకునా? 
_ైక £ (అటునూచి తనలో) అదేమి? అరహ్యోః మంధర భభూ[క్రాంతమై 

సర్వెత్తుకొని వచ్చుచున్నది, 

భర 2 “చంప నేమి? చంపవేమి” యని మీదిమీదికి వచ్చుచున్నావు. నిన్ను 
జంపవలసినదే లోకోత్సాతకారిణి వగునిన్ను జంపిన పుణ్యమేకాని పాపనులేదు, 
కొని, యటులుచేసినయెడల రామునకు నౌపై నేమికోసము వచ్చునోయని యింతగా 

సందేహించుచుంటిని. నీవలన బాధ సడుచున్నరాముడే నీకిప్పుడు |ప్రాణరకకుడయ్యెను, 
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[నేపధ్యమున] ఛీః తుచ్చురాలాః ఇంతచేసిన నిన్ను ననేక సహ్మస ఖండ 
ములుగ గోసెదను. 

ఒకక్ ఏ (తనలో) అమ్మయో!: “నిన్నును” అనుచున్నాడు. ఈకో పస్వభావుడు 
నన్నుగూడ భండించు నేమో? భరతునికినలె శతు9ఘ్నునికి మాత్రము రామశీతి 
యుండకసోవునా? కాన, భయము లేదనుకెందును, 

భర : అడుగో! తమ్ముడు ళతఘ్నుడు, మందరను వెంటాడింది వచ్చు 
చున్నాడు. ఇదియంతయు మంపరాదుక్నోధనము వలన గలిగినదని తెలియుచున్నది: 

[మంధర ము౩: పర్వెశ్టగ శ|తఘ్నుడు (పవేశము ]] 

శ్మ్ర_గీ, భెరవైతన గ్రహోవ్రనమున "కాది 

కారణం బే న యాన క్రగా శి నిదిగ” 
రె 

కండకండలుగా గోసి కాను శాను 

మనెడి కాకుల కెరబెట్టునును మహాత్మ! 

భ. ౩ అహో! 'తిల్లవారినదికాబోలు! లక్మణానుజా। కొవు కొవు మని కాకులే 
యఅచుచుండ మనము కొవకుండుట న్యాయమా? 

మంధ 2 భభతరాజేందః శరణము జొచ్చితిని, సీళామ్ముని వారింపుము, 

భర *ః పలుగాకీ: జగదేక వంద్యుడగు రామభదుడుండ “రాజేందో యని 
నన్ను వీలులువా?ః 

శతు | తప్పుజేసిన దీని నుపేషించుట తగప్పకాదు. కౌవున జంపుటకు 
"సెలవిండు, (మంధరజుబ్టు బట్టుకొనదోవును.) 

మంధ ః అమ్మయ్యా! తల్లీ! నీ నేన రక్షించు. (కైకచాటునకు దోవునుు 

వర ; అనుజా సెలవిచ్చుట సీ వెంతనమర్దుడనో నేనునంతే ననుర్ధుడను, 
మశయశ్న ారివిగార్చి దోహ మొనర్చిన దీనిని శికించునెడల నొకృసొసుయునికి 
మ పె గోపమున ననే మో? మనకా తండడీలేడు, తండిత రువాత తం డియెవ జ్యెష్ట 
[ఒక యిచ్చుటలెదు మనకు దండిగా రై నను, అన్నగారై నను, దల్లీమైన, గౌనల్యా 
దేఓయే। దినినిగూర్చీ యామెయనుజ్ఞ యెటులో యటు లాచరింపుము, 
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శకః ( అపవారించి) అ “భరతుడు రాజ్య మంగీకరింపడుసుమా” 

యని నే నెన్నివిధముల6 జెప్పిన వినక న న్నీతంత్రమున దింపి నాగొంతు 
గోసితివి! చీ; ఫో! 

మంథ: (అపవారించి పోవుచు) ఇంతవిశ్వాసవతివైన నీగొంతు గోసిన 
పాప మేమున్నది? (పోబోవును.) 

శతు: నేనురాకుండ నీవెఛ్చటకు బోయెంవు ? కౌసల్యా దేవియొద్ద వీడ, 
కొని పోయెదను! రా! (ఇద్దజును పోవుదురు.) 

[నేపథ్య మున] శ|తుఘ్నుడా! భరతు డెచ్చటనున్నాడు? 

[తిరిగి నేపథ్యమున] 

వసిషభగవానుడా | కనుటచేతనే తల్లి యని పీలువ దగిన కై కేయియొద్ద 

నున్నాడు. మీరు దయచేయవచ్చును. 

= భర: మహానుభావా ! గురువర్యా! 
[వశిష్టుడు (పవేశించును.] 

గ్ కనినతం డిని నామూలమునను జంసి 

యడవి కగజు ననుగూర్చి నెడలగొట్టి 

(టదికియుండియు జచ్చిన పడతి యెదుట 

జచ్చియు _బతీకియుంటిని సంయమం|(ద | (ఏడ్చును) 

వసి; కాలగతి కెవ 'రేమిచేయగలరుగే విచారింపకుము. 
Manas Tie iia st tI R TTR య నటనలు ను IRI ERENT Rea ene net Wr 

భర; నాకు మజెందులకు సంతాపములేదు కాని, యొకందులకుమా(_ 

మున్నది. 

వసి : ఎందులకు? 

భర : గ్ ఈకుటిల చేయుకుటలో చేనుభాడ 

నుంటి నని రాముచి త్తమం దుండునమొ ! 

యనుచునేడ్చెద నె సత్యమైన ఏట నె 
రా 

యిఫు డె యాజీవములు త్యజియించువాడ. 

అపుడు మీ రొకమహోపకారము సేయవల నును. 

గీ. నాదుతండిశవముతోడ నాక శేబ 

' రమును దమ్మునిచేత భస్మమునొనర్భ 
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బంచి, భరతుడు (శ్రీరామపాదడాను 

డంచు వనిశేగి వచియింపు మతనియెదుట. 

(ఏడ్చుచు గాళ్ల పై బడును.) 

వసిః వత్సా! రామానుజా! లెమ్ము. రామభదునకు నీపై నెంతమా[తము 

కాలుష్యములేదు. జడువకుము. 

[నేపథ్య మున] జడువకు, మంధరా! జడువకు! నేను వచ్చుచుంటిని, శతు 

ఘ్నుడా! ఆగు! 

భరః (తనలో) మాఅమ్మ కౌనల్య చిరంజీవితోడను మంధరతోడ నిక్క 
డకే వచ్చుచున్నది. అయ్యయో్యోః: ఆమెమొగ మెటుల చూడగలను ? 

శక్రైకః (తనలో నేను దీనిని జూడకుండ లోనికి బోయెదను. 

(నిష్క.9మించును) 

,[కొనల్య, శ|తుఘ్నుడు, మంధర, [పవేశించుచున్నారు.) 
కౌనః శ|తుభఘ్నా! నూ (సారబ్ధమంతయు నిదులుండ మధ్యమున నిది యేమి 

చేసెను? దాని నేమియు బాధింపవలదు. విడిచిపెట్టుము. 

శత్రుః అమ్మా: నరే! మంధరా! అయిన దేదోయైనది, సీక్సు శికకూడ 

దప్పినది. నీవు రామభ;దునియెడల నంత దోహ మేమికారణమున జేసితివో 

'చెప్పుము. 

మంధః శుభముచూచి సహించుట నాస్వభావము కాకపోవుటచేత నటులు 

చేసితిని. పట్టాభిషేకము ముందుగ భరతునికి స్టిరపరచిన నిటు లభ్యంతరపెట్టు 
దాననే, 

భరః చీ! దుర్మార్గురాలాః నీగొంతుక కేయదగినదే. పో. పో. 

( తోసివేయును.) 

మంథః (పోవుచ్చు నాదికాదు. న న్నింతవంకరగ జేసినందులకు దేవునిది. 

(హోవును.) 
భరః అమ్మా! నమస్కారము. 

కౌనః కై 'కేయిప్పుత్రా! నిన్నిప్పుడు నే నేమని దీవిపవలసియున్నది? ఇక్ష్వాక 
సింహాననమున బిట్టాభిషి క్రుడవు గమ్మని మీయమ్మయే దీవించెను. నీదారి కడ్డు 
కలుగునే మో యని నాకొడుకును నట్టడవులకు దోచి నీ నిర్విఘ్నరాజ్య పా ప్తికీ 
మీయమ్మయే దీవించినది. నీవుగాని నీతల్లి గాని మావంటివారియెడల నిరాదరణ 
మును గనబజీచినయెడల నిది మీకు సీకికాదని చెప్పి మందలించుటకు బైన 
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వృద్ధరాజేందుడైన లేకుండ నాతనిని లఘుమార్గముగ బరలోకమున కనిపి 
సీయేధేష్ష పరిపాలన నిరంకుశత్వమున కె. మీయమ్మయే దీవించినది. నీవు -- 

ర! (గుండెలు కొట్టుకొని) ఎంతెంతనూటలు వినుటకు (బిదికి యుంటిని. 

హా! హృదయమా! ఇంకను పగులకుంటివా? హో? రామా! రామా! రామా! రామా! 
| (మూర్శిల్లును.) 

శతు: (విసరి అ గజా! లెమ్ము. 

భరః (లేచి కౌనల్యకాళ్ళపై బిడి) అమ్మా! అమ్మా! దోషగంధభాన్ఫుడ 
నైన సన్నేల దూషింతువు? నేను చంటిపిల్లవాడనై యుండగ నీవు గరములలో 
బెట్టి న న్నాడించిన పుడు నేనెంత పాపరహితుడనో యిప్పుడుకూడ నంతేయను 
కొనుము. రాఘవునియెడల నాకు గలభ కి సీవెళుంగవా? తం|డిగా రెరుగరా? 

ఈ మహానుభావు డెరుగడా? జను లెరుగరా? నా మహోదోడ మేదనగ- కై కేయి 
గర్భమున బుట్టుటయే--- 

గీ. రామవనవానమునకు శిర పకంప 

నమును జేసిన ఖలుడు చండాలుడగుత ! 

గుకుముహా దోహి యగుగాత ! నరకలోక 

ఇాళ్వ తావానళి వూ ర్తి రి నహితు డగుత |! 

నః అట్టి దోహీ స న (ఫు త్త)మాంసాశి యగుత |! 

(బ్రబలతనుడీర్థ సోనషర్ళరమన క రి 

భరితు డగుగాత ! నోటను పురుగులుపడి 

నక లహైన్యం బు భరియించి చచ్చుగాత ! 

ఇ౦0కను---. 

వసిః హరిహరి ! చాలుచాలు. వత్సా"! సి నిర్దో షత్ర యెవ రెబుగనిదీ? కోన 

లాత్మజా ! నిష్కల్మవహృదయుడైన భరతు ననుగహి౦ప్సము, 

కౌసః పుత్తు)లారా ! ఇటురండు, నాయనలారా ! మనము ఢశ్రీరాతుదa 

(దుని జూచు "షెన్నడు ? ( ఏడ్చును) 

భర : అమ్మా ! నానంకల్పము నీవు వినలేదుకొజోలు ! నే నిప్పుడు 

జడలు, నారలు ధరించి. తాసనవేష బూని, వనములశేగి (శ్రీరామచం దుని Sa 

ముల సేవించి, యిచ్చటకు దీసికొనినచ్చి, సింహాసగముపై నధిష్టింస చేయుదును. 

కొన: పుణ్యాత్ముడవై న నాతండీ): మమ్ముగూడ నీతోడ దీసికొనిపోయ్లి 
కృళార్థులను జేసెదవా ? 



116 పాదు కాపట్టాభి పేకము 

భర: అమ్మా ! చతురంగ సేవాన మేతులమై యందబమునుపోయి యా 
మహాత్ముని సమస్త వై భవములతో నిటకు దీసికొనివత్తము. 

వసిః సరే. కాని తెల్లవారినది. ఈరోజున దశరధునకు దహనాది పైతృక 
కింయలు జరుగవలసియున్నవి. కాన సీవుపోయి స్నానాది కృత్యములాచరింప 

నలయును, 

భరః భగవానుడా | రామచం దుడు రానై యున్నాడుక దా ! ఇంతకాల 

మీవిదుల నాపిసవారిక గొన్నగినములుమా[త మాపగూడదా !  జ్యేష్షపుతు)డు 
పరమమిత్తు9డై న యా మహానుభావృడే యాీకృత్యముల నాచరించుట కర్షుడుకదా। 

దయచేసి నామనవి నంగీకరింపుడు. 

వసిః వత్సా ! ఇక నాపుట కవకాశములేదు. 

కొనః ఇన్నిదినము లాఫ్పటచేతనే నిందకుబాలై యు౦టిమి. ఇక నాప 
గూడదు తండ్రీ { 

భరః మీయిష్టానుసార మే యాచరింతును. నల్వురము చేయదగిన యీ 

ము త్త”! కియలు మూ యిద్దరిచే కులతోడనే కడతేరవలననదా ? హో! ఏంత [పార 
బము తటసించేను. 
స wm 

నసిః విదారింసకులే. అందరము లోనికిదోయి తగు ప్రయత్నములో 
నుందుము రండు. 

భరః సరె, ఈకృత్యము లై సపిదప మనమందరము వనవాసియైనరాముని 
జూచుటకు బోవుట నిశ్చయమేకదా 

పసిః అభ్యంత్రర మేమి ? 

భర; రామభదు డిప్ప డడనిలో నేయాళమ నమీపమందున్నట్లు వార 
న! per.) 

వచ్చినది ? 

పసి; గుహునివాసమును, భరద్వాజా శమమునుదాటి, 'చితకూటమునకు 

బయలు దేఅదలచిరని సుమం తుడు చెప్పినాడు. 

భరః మనము భరద్వాజులవారివలన నాజాడలను [గ్రహించి చిత్రకూట 

మునకుబోయి యచ్చట రామభదుని జూతము. సరే, ఇప్పటికి లోనికి రండు. 
(నిష9మింఛును) 

ఇదీ షవ్ధాంకము 



(శ్రీ 
పట్టభంగరాఘ వ పరక 

పాదుకాపట్టాఖి షేకము 
సపాంకము 

(ప్రదేశము :---చ్మితకూటపర్వతసమిపారణ్యభాగము. 

(ప్రవేశము : రాముడు, సీత) 

రామః ఇక్కడ | తమ్ముడా ! ఇటు రా. 

లకు: ( పశేశించి) అగజా ! మహాపమాదము సంభనింపనైై 
యున్నది. సీతాదేవి నెచటనైన శ్ర దపబచవలయును, పర్షశాలలోని యగ్న జల్లా 
రుపవలయును. మనమిద్దరము కవచితాంగులమై. ధనుష్ప్బాణులమై, యామహాో 

సైన్యమును పర్వతా[గమెక్కి మార్కొనవలయును. తొందరపడుడు. ఇదిగో 
యీసొలవృకశాఖపై మీధనుస్సునది. తీసికొనుడు. (రామునకీబోవును సందేహిం 
చుచుంటిరేల ? మన కన్నిటికంచు జానకీరక్షణ మే (పధానము గావున మీరు 
తత్సంరక్షణార్థ మా మెయొద్దనేయు౦డుడు, నే నొక్కడనుబోయి._ 

రామ! (నవ్వుచు) పోయి యేమిజేసెదవు? 

లత్ము-గీ. అధికదుర్ని రీ ్ యగహర్యత మేణ 
ఏితతిసెబడి యెమికానించు, సీర 

సేంధనాళిసైబడి యగ్ని యేమి సేయు 

నదియెసేన'పె కుణికి యె నాచరింతు. 

రామ : ఆసేనకియెన్యరిదో బాగుగ గనిపెట్టితి వికద ! 

లత్ము-గీ. గుడ్లు మిజుమిట్లు సొలుపగ గోవిదార 

_ శేతు ఏపీంచినాడను; శేకయాత 

జాత్సజుడు దుష్ట బుద్ధి సౌహార్ష )హీను 

డుద్ధతుడు శూరు డిట నచ్చుచున్న వాడు, 

గ్ న్యాయహీనత మాతృచండాలు రాలి 

ననూలమున గన్న (ప్రాభవమును మజింత 
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బలపజచుకొంటకై వనవానయుతుల 

మనల ,మింగనచ్సైను దుష్టజనుడు నేడు. 
సీత: వత్సా! సొమితీ)! శ్రీరామభక్తుడై న భరతు నటు అనెదవేల ? 
లక్ష్మ: (చేతులు జోడించుకొని) అమ్మా : కమంపుము, అ|గజా। సెల 

విమ్ము. . 

రామ; తొందరయేమియు లేదు. అనవసర మగుకోసము జల్లార్చుకొనుము. 
లక్ష; అగరిజా. రాన్కుదా) | 

గీ. ఇక నహింవను నహియి౦ప నిప్పుణె వాని 
జి త్రవభమును జేసి దు శ్చేష్టు రాలి 

కై కతల _దెంపి యసిల తొ గమున బెట్టి 

మెజపు మెజుచిన శ్లేను (గ్రమ్మ ఇద నయ్యా; 

గీ. పథీ.పతి |శ్రీనుహోవివ్ణు పరమదై న 
ములనహి౦చినగతిని మిమ్ములను మూపు 

పై గదియించి సీ వెక్కంగనలసినట్లి 

సింహూవీఠంబు చేరువ జే రువేగ. 

రామః లమ్మణా ! భరతు డిచ్చటకువచ్చుట నిశ్చయ మేకద 1 

లక్ష్మ: వచ్చుటయెకాదు, చచ్చు టకూడను. 

రామః (ఉస్సురనుచు) కఠినోక్షులేల ? భరతుని గైకేయినీ హింసించి నే 
జేయనలసినదేమి? 

లక: మీరు జగదానంగకరముగ రాజ్య మేలవల యును. 

రామ: రాముడు (పతిజ్ఞాభంగపరాయణుడని సీ యభిసాంయనా? రాజ్యా 
శాభూయిస్టుడని సీవనుకొనుచుంటివా? మాతా భా9తృ శిరస్సోపానములమీదుగసింహా 
సన మెక్కున౦తటి కూరాత్ముడని తలంచుచుంటివా?మదీయసో దరానందసొఖ్యము 
లకే నేను సింహాసన ముపేక్షించితినని సీ వెరుగవా ? లక్షణా ? ఇంత వెరి 
వడితి వేమి? చిరంజీవిమైన భరతుడే వచ్చుచుండ గాఢాలింగనమును జేసికొనవల 
యును గాని కత్తులేల ? గటారులేల ? కవచములేల ? ఈ కారునూటలేల ? అది 
గాక యాతడు మనల జంప్పటకే వచ్చునట్లు నీకెవరు చెప్పిరి ? 

లక్ష్మ: క్షమింపుము. ఈసేనల కలకలములేల ? ఆయ్యాళశ్వికుల, ఢావనము 
వేల గజపంక్రులచే సీ మట్టడులేల ? ఇదిగాక ' 
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రామః నీవు |భ్రమించునంతసనంకులము నాకేమియు గానబడుటలేదు. సరే. 

భరతుడు రామశిరచ్భేదమునకే వచ్చియుండు ననుకొందుము; అతని కేమిల్మాము? 
లక్ష: (చెవులు మూసికొని) మహాతాా : నే నిటిదారుణవాకములు విన యా 3 ( ) 3 ప $ 

రామః భరతుని జంపుదునన్న కఠినతరవాక్యములు నేను వినగలననియే 
నాచెవినీవై చితినా ? 

లక్మ్మ: రామచ ం|ధా! భరతుడు దుర్మార్గుడు, కావున నటులు పలికితిని 

రామ; క్యరతుడు నన్ను జంపుటకు వచ్చునే మాయని నీవు సంశయపడుట 
చేత నతడు దుర్మాష్దుడును భరతుని జి|త్రవధము జేసెదననియు, గై కేయీశిరమును 
ఖడ్లా[గమున జెటైదననియు నీవు నాయెదుట నసన్సంశ యముగ గంఠో_క్టిగ బలుకుట 
చేత సీవు నన్నార్గుడవునా? కాని నన్ను జంపుటచే నతని శేమిలాభ్ర మో సీ 
వూహించిచేప్పుము. 

| లక్ష: "రాజ్యమందు పరింత నిరంకుశము నిరబ్యంతరముగ స్థిరపడుటికై 

రామ; అనగ నేను వనమునుండివచ్చి తన్ను రాజ్యహీనుని జేయకుండనని 

యేనా ? 

లక్ష: (చేతులు జోడించుకొని) చితము, 

రామః నాయందు ens నన్నే పితృతుల్ఫ్యునిగ నన్నే 

గురునమునిగ భావించి సేవించునమృతమయాంత;కరణు డైన బరతునిపై సీ 

కపోహమున్నే బరతునికి నాపై నపోహమున్నందుక్కు యెంచుచుంటివా? బరతుదు 

నన్ను నత్యహీనునిగ భావించుచున్నా డా? నన్ను బుద్దా గేనరునిగ నూహించు 

చున్నాడా ? మహనీయగుణో త్రరుడై తనకంటె నాక్తీమట్టి యెక్కువయని నిశ్చ 
యించు కొనినాడా! సొమితీ9? రాజ్యముపైన మరింతస్థిరపడుటక౦టివి 1 కొంస 

మైన స్థిరపడివట్లు నీ కెట్లు తెలిసినది? 

లక్ష; పట్టాభిషిక్తుడు కాకుండనే యీసైన్యములపైనింత యసర్గళాధికార 
మెటులుకలిగి యుండును? 

రామ; తండ్రిగా రీసైన్యముల నిచ్చుటచేత fనికొని రాగూడదా ? 

లక్కు: రాజ్యమునుగూడ దం|డిగారటులే యొసంగకుందురా ? 

రామ; ఇచ్చిన నాత డేల స్వీకరించును ల 

లక్ష్మ; రాజ్యవాంచ చేత, 

రామః అట్టివార్యా యాతనికుండెనని యేమా[కమైన వెల్లడిచేసినట్లు నీవు 
వినియుంటివౌ? 

లక్ష్మ? అనసరమురాని'దే యేల వెల్లి డించును ? 
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రామః ఆతని దుర్మార్గత సీ వింతకుము౦ దేవిషయముననై నవినియుంటినా? 

లక్మ: న్వ(పయోజనావనరము రాకముందు జనులెల్ల 'సన్మార్లులే, అదీ 
లభించునపుడే యోగ్యలాయోగ్యతలు తెలియవలసినది. 

నః అర్హ తయె తేక పె బడినట్టి రాజి 

ముల భరతుండు 'త్యజియిరిచు నిద్ధరీతి 

వశమయిన సార్వ్యభామత వదలుకొొనగ 

నందటును రాము లనుకొంటివా మహాత 

రామః అందరును రాములు కాకపోవచ్చును గాని మీరందరు రామానుజులే 
కద! నీకు నాయం దింతబక్రియిండగ బరతునికిమా[త మన్యధాయుండునా ? 
అటు లెన్న డుండద్దు, తాతగారి గృహమునుండి యయోధ్యకువచ్చి యంతయును 

విని తల్లి నినిందించి పట్టాభిషేక మొల్లక మనల జూచుట కిటకు భరతుడు వచ్చు 
చున్నాడనీ నా యభిపాయమను. 

గీ. నీ వహంశకారివి, యసహాంభాన్ర డతడు 
మటీస్వతం తుడ వాదీవు, పరశరణు 

డతడు, నాయెడ మోకుండు గతు లిటులు (ప 

బలు, బరునియెడ భ _క్రిపపత్తు లటులు. 

గ్, అట్టిపరమసాధుని, దయాయ త్తచిత్తు 
సరససదుణజూలు (బజ్ఞానీలు. 

భరతు చేమెన చేసిన బలికిన, నవి 

యెల్ల నాకొనర్వితివని యంతు చేను. 

గీ. భరతు నిందించి నను 'రాజ్యపదవిగొమ 
టంచు నింకొకసారి నీవాడు నెడల 

భరతుతో జెప్పి యారాజ్యపదము నీకు 
నతనివే గట్ట బెట్టింతు నయ్య ! నిజము. 

లక్ష! మహాత్మా! “ఘీ దాన్యముకం"ె నాకు రాజ్య మేక్కు-వదీకాదు. 

రామః నీకేకాదు; భరతునికి గూడ నట్టులే. 

లక్ష్మ: అ|గజా! అజ్ఞానకృతమగు న్ (పసంగమును క్షమింపనలయును, 

రాను-గీ. కోప మెంతేవచ్చిన బంధు కోటి జంప 

సాహాసించుట తగన? సీసాటివారు 
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కొందణున్న _చేకాయుగ౦బండె (ప్రళయ 

లీల జేయజాలుదురు కాబోలునయ్య ! 

సీత: (అసవారించి)నాథా! సౌమి|త్రి లజ్జానంత ప్పచిత్తుడై నట్లున్నది. వెంటనే 
బుజ్జగింపవలయును. 

రామః లత్ముణా! భరతునిపై సీ కపోహము వదలెను గాన నేనే భరతుడ 
నని యెంచి నమస్కారపూర్వకముగ గౌగిలింపుయు, 

లక్క: కమింపుము, (నమన్యారించును.) 

రామః (లకణుని గొగిలించి)ిభరతు డేవేషముననున్నాడో సీవుచూచితివా? 

. అక్ష: నేను భరతుని జూడలేదు. 

రామః (నవ్వుచు) అలాగా? మనల జూచుటకును, దిరిగి పోవున పుడు 

సరమసుకునూరి యగు జానకిని దీసికొనిపోవుటకుసు మనతం డిగారే వచ్చు 
చున్నారే మో? 

సీతః అబ్బ! నేను మిమ్ము విడిచివెళ్ళను. 

లక్ష్మ: తం|డిగారు వచ్చుచున్నట్లు నాకు దోచదు, 

రామః ఏల? 

లక్మ: ఆయన శ్వేతచ్భ లాదిచిహ్నాములు బొత్తిగా గన బడలేదు. 

రామ: ఆ: కనబడలేదా? తమ్ముడా! ఏమైన కీడు మూడి యుండదుకదా। 

సీళాః: మానాయనగారి జీవములగూర్చి నేను నందేహపడుచున్నాను. ఆప్పటికి 
భరతశ|తుఘ్నులై నవచ్చిరో చిరకాల సేవకుండై న సుమం తుడే సుతుడయ్యెనో? 

సీతః, అట్టి యుపష్మదవము జరిగియుండిన మనకు వార్త రాకుండునా ? 

రామః ఏ మోకాని మనసు కలతనొందుచున్నది. మనము పోయి సర్షశాల 

యొద్దనే భరతాదులను గలసికొందము. రండు, 

గీ, అమ్మలను దమ్ములను జూతు నంచు ముదము 

గలుగజేలాకోశ కడువులోవలను బెద్ద 
'తౌాయిస జె; నెట్టవార్హ కరముల బడునొ * 

హేతుతూన్యా ర్తి యూర'కే యేగ చెప్పుడు, 

తమ్ముడా ఇటురా! (సీఠా రామ లక్ష్మణులు పోవుదురు) 
భరః (వెంటనే (పవేశించి అ|గజా! యెక్కండనుంటివయ్య్యూ।ః 

గీ. రామ! రాఘవ! రఘువీర ! రామచర్శద్ర ! 
రామభద్ర ! (శ్రీజానక్షీపాణనాధ ! ల 
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ఫుండరీకాతు ! లత్ముణపూర్వజ, యెట 

నుంటినోయయ్య ! దర్శన మొనగ రాజె? 

గురూ _త్తమాః భరద్వాజులవారు సెలవిచ్చిన పదేశ మిదియే మైయుండునా? 

[నసిస్టుడు, సుమం (తుడు, జాబాలి స 

వసి: అటులే తోచుచున్నది. | 

జాబాః తోచుటమా[త మేకాదు, నిశ్చయముగ నిదియే. అదె చిత్రకూట 
పర్వతము: అదె భగవతి యగు మందాకిని! 

భరః సుమం|తుడా: దాగుగ పరిశీలింపుము. ఆ కొండచ జీయయందలి 
నమ పదేశమున నదె యొక కుటీంముకాదా! 

సుమం: అది పర్ణశాలవలెనే కానిపించుచున్నది. సన్ననై న ధూమలేఖ 

దానిపై గనబడుచున్నది. “నిత్యాగ్ని హోతులై పవితులై న యే మునీశ్వరుల 

కుటీర మో? ॥ 

జాబా; ఏ మునీశ్యరులో యననేల? మన మునిబాలకుల యా(శమ మేయది. 
అటుపోవుదము రండు. 

భరః సుమం(తుడాః ఎందులక్రైన మంచిది. రామనివానముచే టివి [త్రమైన 
యీ| సదేశమునకు మనగుజ్జములుగాని | గజములుగాని యితరసేనలుగాని నమ్మర్షము 
గలుగజేయకుండునబ్లు సీవీపోయి "సేనాధిపతి కాజ్జాపింపుము. 

సుమం: సీనాఫతీ! వింటివా? భరతుని యాజ్ఞ, 

[నేపథ్యమున] చిత్తము. 
భర! ఓ చి[త్రకూటపర్వతమా: 

గ్, భవ్య రేఖాక లితరా మభ దుచరణి 
పద్మనంస్పర్శనాశథ్యత బడసితీవు 

జనన మేదైన, నున్మి. యెచ్చటనునై నే 
బుణ్యమునగాని కలడె సత్పుకువశే సిన. 

ఓ వనమృగముకారా! 

గీ. అట నిటను రాజ శే చేశులాడు చిటకు 
వచ్చినను, గా బడ డని వనరుచుంటి 
వనికి రాముడే జూడ వచ్చినాడు 
వసుధ మోభాగ్య మెన్న నెన్వనికి వశము ? 
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మునీం|దులారా; రండు! సీలాలక్షణన మేత (్రీ రామచం దా! ఎక్కడ 

నుంటివి? ఆ పర్ణశాలయొద్దకు బి దోవుదము రండు, సుమం తుడా: ఆశ్రమమునకు 

సమ్మర్షముగలు ట యనుచితము కావున నీ విచ్చటనే యుండుము. 

(భరతుడు, జాబాలి, వసిస్టుడు నిష్క9మింతురు.) 
సుమం: (అటు నిటు పర్మికమించి) భంళాదులు పర్షశాలకు దోయిరి, 

(అటునిటు. చూచి) ఆహో! కౌ సప యొదితో గూరుచుండి, భరతశ | తుఘ్ను 

లను కౌగిలించుకొని, (శ్రీరామమూర్తి పితృమరణమునకై యెటులు విలపించు 
చున్నాడో! ఎ.త కరుణముగనున్నది. విచారింపవలనని జాబాలి వారిని వారించు 
చున్నాడు. (శ్రీరామమూర్తి కన్నీరునింపగ సహించలేక యా[శమమ్మృ్మగము లెట్లు 
డిల్లపడిచూచి బాష్పములు విదుచుచున్నవో! 

గీ. నల్వురగు ఖాత లరుగొ ! స్నానంబొనర్చి 
గసుకునికరముల నూతగా గొందు నదిని 

చెలునడిరి; మత్స గ్రమూర్తితో జలధిను౦డీ 

'వెలికివచ్చు నాలుగు వేదములను బోలె, 

ఆహో! ! 

గీ. రామచందుడు పితృ చేనరాజి కంబ 

కాంబుయు కృముగా దర్పణంబు లొనగి, 

వితృవరున క్రింగుదీపి స్లపిండ 'మెటుల 

నదలుచున్నాడొ? ? బామ్పనంభరితుం డగుచు 

గ్, సర్వసాగర మేఖలానిర్వహణప | 

టిస్టుం డిం ద వై భ వని బిడికృతుండగు 

(పభని క్రియలు నట్టడవి లోప లను జరుగ 

వలె; విధిబలిష్టత యెంతో తెలియ వశ మె? 

ఆరుగో: రామలత్మణ జాబాలి వషిష్ట భరతు లిటకే వచ్చుచున్నట్లున్నారు! 
సీళాది స్ర్రీజనము శతృఘ్న పూర్యకముగ( “బర్హశాల( బిఏ వేశించినది, 

(రాముడు, లక్ష్మణు(డు , రతుంయ(వసిస్టయ, జాబాలి 

ప్ర వేసించుచున్నారు.) 

వసి. వత్సా =! రామచ'ందుి! విచారింపకు, 

ధానం స్లున్లుంతు) (డా? 
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గ్, తండిగారి (పాచీనహితవరుం డైన 

నిన్ను జూఛచినతోనే నా 'స్మేతములకు. 

దండియే, కాన (బడినట్లు తలంతు నేను 

నిన్ను ఏడనాడివోయనే నీదునఖుడు. 

సుమం. (తనలో)యీ మహామహుని పూర్యభాషిత్వగుణ మీ నంతాపమున 
ఎనన బిచ్చన్నము గాకయున్నది. (ప్రకాశముగ) వత్సా! దాశరధీ! పుక్త్ర 
వంతులలో, నగగణ్బు (డైన మీ తండిగిగారి బుణము( దీర్చి కృతార్గు(డవై తివి! 
మీ తండి) వెడలిపోయిన "క్లే నేనుగూడ శీఘంిముగ మిమ్ము న్మరించుచు( బోవ 
లయునని కోరుచున్నాను. 

రామ-నగీ. మడసానూనరుచ భత్ష్యుములం దినిన 
పీతకు నింగుదీవిరచితపిండ మందం 
'జేసినాండం (గూరుండ "నేమిసేయువాండ 

నంతకంశెను గతి గల్లదయ్య ! నాకు. 

జొదా- వలా! అటులు విచారింప(దగదు. పితృదేవతలనువా రనుభవించు 
నది మన శరిద్ధగాని యన్నము గాదు, 

వసి. రామభదా9; జాదాల్యదిగ మీ కులగురువులు, మీ ముగ్గురు తల్లులు, 
ముగ్గురు సోదరులు, సుమంతు9(డు నమస్త సైన్యము వనవాసి వైన నిన్ను 
సేవింపవచ్చిన యీ మహాజనులందణిని బటి గూడ నరణ్య మేయయోధ్య యయినది 
మా కందలణ కిట మీతో నుండు భాగ్య 'మొస(గవలయును. లేదేనిపరమున మీరు 
మాతో నుండు భాగ్యమైన నొసంగవలయును, 

జాబాః ఆ నంగతిని భారిర్థించుటకే కదా పవి|తుడెన భరతు డిటకు విచ్చే 
వెను. భరతుడా : అన్నగారితో మనవిజేసికొనుము. 

ఖర! (లేచి, చేతులు జోడించుకొని గద్గదన్వర మున) అ[గజా! రామ 
చందా 1 (వైగూటజెప్పలేర కస్నీరు (గుక్కుకొనును.) 

' రామః వత్సా భరలౌ ! లేననక్కరలేదు తండ్రీ ) దియమేల, కూరు 
చుండి చెప్పుము., "a 

గ్, యుష్మదభిసంధి యిప్పటికుంచు మటులు 
నల్క_-లములేల ? జటలేల ? ననములేల ? 
సుఖ్జవిసర్టన మేల ? యాశోకచేల ? బ్ 
నునినితు లివేల ? ఇప్పుము, ముంద్గు తరణి ! 
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జొః (తనలో) “"యువ్మదభిసంధి యిప్పటి కుంచుముటు ఆని రాముడని 
నాడు, భరతయా | నిష్పలగునని తోచుచున్నది. 

2 అగజా ! దాశరధీ | 

pA నీకు వనవానఖేదంబు, లోకమందు 

బట్టజా లని యపకీ ర్తి, (పభునిచావు, 

భరత రాజ్య_పశంన, నాపాలిమృతు 

నైనతల్లి చే గల్లెనయ్యా మహోత్మ ! 
GG 

As ఆమెదురాషంఛ లేను సావంతమైన 

చెణిగియుండిన, యూహి౦చియుబుక యున్న 

స్వపస్నమందై న విని యు పేశయొనరించిన 

నిలువునను భన్మమై పోననలయు చేను. 

గీ. తాము వదలుటచే బని తత మేది 
యున్న గతిలేనిరాష్ట్రమం దుండచేక 

త్వ చ్చరణపద్నకై ౦కర్యతత ఎరతను 
నచ్చినాడను; కృపను (బోవంగదయ్య ! 

గీ. ఈజటలు చీర లేమని పృచ్చ జేసి 

నారు; మొ శీదియుచితమో నాకు నదియె 

తగును; గురువు లేదారి నరిగిరొ పిల్ల 

వార లాదారినే బోనలయు గాదె. 

రామః సెనాస్ | తమ్ముడా ! సీనాటలు సీగుణసమీచీనతను నూచించుచున్న వి. 

పెద్ద లేర్పరచిన కిమము బాలుర కవశ్యక ర్రవ్యమని సర్వజనసమం౦ంజన 

మ౦జనమైననీతి నుపన్యసించితివి 1 

గీ. నాడు సభలోన మనతం డి, నా క రణ్య 

వానమును, నీకు రాజ్య వైభవ మటంచు 

బలుకుమాటలను దల దాల్చీ, వచ్చినాడ 

గొదువ నీనంతు చెల్లి ంచుకొనుము నీవు. 

గీ. మనకు (బదుకిచ్చు మనతం(డి మరణసమయ 

“వోయలను కు లన్న వోర్ నయా 
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మన బతుకు లేల ? భువి నింక గన దలంచు 

హారు బిడ్డలకె యానపడుదురయ్య గ 
యా 

భరః మహానుభావా ! మొదట దమ పట్టాభిషేకమని తం|డిగౌరు స్టిరపరిచిరట 
నావంటి మందభాగ్యుడు గలిగినందువలన మాతల్లి కిబుట్టిన [దోహచింతచే 

(బోళ్సాహ పెట్టబడి. నఠీవథుడై రర్దకరోరమైన యీయాజ్డా ద్వంద్వము 
నాతడు చేసెనట, 

రామః అత డేమిచేయగలడు ! మన మెటుల నత్వవాక్యమునకు బద్ధుల మో యాత్ర 

డుకూడ నటులే. మీత్రల్లీ కసుకయుద్దకాలమున నిచ్చినవకద్వయమును నెర 
పేర్చి. నస్వవాక్యవిఘాతమురాకుండ సత్యరత్తణమును జేసికొనభార మాతనియం 

దుండెను గాదా? 

భర: అట్టిచో గురునన్నిధానమున చం।|డిగారుచేసిన తమ సట్టాభిషేకనిర్ణయమును 
చూ[తము తప్పిపోవుట సత్యహానికాదా? 

రామః అనుజా! నీ కొక్కనంగతి జెప్పెడను విను. సీ తల్లిగారిని వివాహమాడ 
బోవునప్పుడు మునత౦ం |డిగారిచ్చిన కన్యాళుల్క మేదో నీవు వినియంటివా? 

భర; అనతీయవేడెనను. 

రాన; ఆమెగర్భమున బుట్టుపు|తున కీ రాజ్యము నిచ్చవనని మీ వూతామషుునితో 
మనతండి? వాగ్గానముచేసెను. అట్టి పూర్వ రచితనత్యవాక్యవిరోధముగ 
దండిగారు నా పట్టాభిషేకమును స్టిరవరచినను దానిని నెరవేర్చలేకపోయి 
నను నత్యపహానిలేదు, 

భరః (చేతులు జోడించుకొని) మనతం[డి నా మాతామహునకు వేసినవాగ్ధానము 
నాటిదికాదు, ఇడ్వొకుద్గ| కవర్హినాటిదికాదు. మన వంశమూలపురుషుడై న 
సూర్యుని తరువాతనుండి వచ్చుచున్న యీ యనూచానాచారమునకు విరుడ 
ముగ ద్యేష్టపుతు డే పట్టాభి'షేకార్డుడనిన సృష్ట్యాది నమాగతపూర్వాచార్ 
ముస్థకు విరుద్ధముగ మనతం।|డిగారు మా తాతగారి కన్యకొజకు, జన్మింపని 
మనుమని రాజ్యమునుగూర్చి చేసిన యో విపరీతవాగాన మేల చెలవల యునో నన్ను క్షమించి బేవరవారు సెలవిచ్చెదరుగాళ ళ్ 
(చిరనగవుతో) వళ్ళా : భరశా ! చెప్పెదను వినుము. ఆ వాగానము 
చెల్లుటయ జెల్లకపోవుటయు మస మివ్ప డాలోచింపచినిలేదు. సీ పటాభి 'షేకమును నావనవానమును నతృలన్య్భాతముగ వచ్చినవికావు, పనికి 
మీతల్లి గారి వరద్య్వయమే కారణము. నా పట్టాభిషేరమును నూనినందువలన దం|డిగారి కనత్యదోవమ్సురాలేదని చెవ్సుటకుగాను, సీజను. నేనును బుట్ట 

రాను 
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నపుడుకూడ జేయబడిన తం (డిగారి యీ పాచీనవాగ్దానమును గూర్చి [వశం 
సించితిని, 

భర : జ్యేస్టానుకమాచారమునకు విరోధముగ మనతం|డిగారు మాతల్లి కిట్టి 

యసందర్భపరముల సీయవచ్చునా ? ఇచ్చిన నవి నెరవేర్పదగునా? 

రామ; నాయనా! మనకు శాననమని? యాచారమని రెండు రెండును 
ముఖ్యములేగాని శాసనము |పప్రదమము ఆచారదు (పపంచ యాతారినదుపాయము 
కొటికు మనచే నిర్మించుకొనబడినధి. నత్యమోడవలయు ననునది శాననము. 
జ్యేష్టపుతం పట్టాభిషేక మాచారము. మన తండి9గాయ. తన నత్యమునే నిలుపు 
కొనదలచినచో బూర్యాధారవై రుధ్యము గలుగును. పూర్వాచారమునే యనున 
రింననచో దైవరూపమగు నత్యమున కుమ్మాలనముగలుగును. ఆట్టినంధియందు 
మహానిపునుడై న మనతం|డిగారు సత్యముస పరిపాలించి, పూర్యాచారమును 

దిరిత్యజించి సత్యవంతులలో న(గగన్యు లనిపించుకొని కృలార్జులెరి. 

గీ. చట్టమున కెప్తూ డాభారనరణి ఛేద 
మగునొ యాచారమును |దోయు దగును తండి 
_(శుతతతకి సతి యెపుడు విరుద్దమగునొ 

యవు జె స్మృతి నిరాకరణీయ మగునుగా బె? 

కావున, గీ. సర్వవిధముల తండిరాజ ౦బు నాటె 

కానలో నీదుముని వేవకలన నేను 

గానగాలేను నాయనా ! దీని మాని 

త్వరగ బట్టభ దుడవు గావలయ్యు సీవు.. 

భర=గీ. సర్వవిధముల దర్మడిరాజ్యంబు నాబె 
యగుట దానిని రామచ౦.దార్పణ౦బు 

జేసికొంటిని (శ్రీరామదాసుడ నగు 
నితనితోపాటు జనుల బాలింపవయ్య ! 

(సాష్టాంగపడి యేడ్చును.) 
వసిః సెబాస్ ! భ్రరతుడా! 

రామః నాయనా |! లే. ఊరకుండుము. విచారించకు 

(కన్నీళ్ళుతుడిచి తన కన్నీరు తడుచుకొనును) 
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గీ. ఎజిగియుండియు నిటు పల్కె. చేల తండి ! 
నత బద్ధుడై కడా జనపదం౦బు 

వదలి యడవిలోనుంటి; గావలసినద్ది 

సత్య పాలన మో % జనసాసనంబొ 

గీ. చేను నాతండి యానతినింద జేసి 

యెటులు రాగల్లుదును రాజ మేలుటకును * 

విను, త్రిలోక రాజ్యము లభించిననుగాని 

తండిమాటకు నే జవదాటజాల, 

ర; మహాోళ్ళా ! రామచం|దా ! మీరు పీతృశాసననిరుద్దముగ నయో 
ధ్యకు క కాని, 

గీ, వ నొనగురాజంమును స్వేకరింపవలయు 
చేను రా జనుమాట నహింపబేను 

రాముడే రా జనకయున్న (బతుకలేను 
వనిని మూ రుండి పాలింపవచ్చు నయ్య | 

రామః వత్సా ఫ్ 

గీ. రాజనదసున మనతం[ డి రామభరత 

గతివిభీేదము చేసె సీగ్మాత మటవి 
బెట్టి యధికారమును సింపహాపీఠీ బెట్టి 

లః నొయాఇభారణము నంకరముగా బె ణి 

బర్: అట్టిసం దేహమున్న నటులు వలచు, 

గీ. బరువు చమోయం౦గవలసిన యిరువురు వరు 
లెటులొ మోూయంగ, దగుగాని యిర్వు రందు 

ము౦దువాడు వెనుక కేగి, ముందునకును 
వనుకనొ జేగి వపియింప భీదమేమి * 

అలాగే | 

గీ. కలిసి సి తండ్రియానతి దీర్పవలయు 'మనుము ' 
(వతములను కూతు కర er! 
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వలుడీ మోద, లే బదునాలు గండ్లు 

నడవి జరియించి పర మథన్యతను గాంచు. 

వసి. సెబాస్ ! భరతుడా ; ఎంత గురుభక్తియుకు డవు! ఎంత వై రాగ్య 

సంపన్ను (డవు? 

రామ. (ముక్కుపై జేయివైచుకొని) వత్సా! భరతా! ఎంత్రవాడవు? తండీరి 
ఇచురా. ఇటురా. (కౌగలించుకొనును) (నవ్వుచు) బరువు మోయువారలలో 
ముందువాడు పెద్దవాడు, వెనుకవొడు చిన్నవాడుగా నుండవలయునని యా బరువున 

నథికారి యాజ్ఞాపీంచుచో నట్టిమార్బు చేయదగనిదేకద. ఆర్హిచే జెప్పిన మాటయే 
చెప్పుచునాచ్నువు. నొయనా! నాకు వనవానము తప్పదు, నీకు దండి) గారి యాజ్ఞ 
స్రకార మే కొకుండ, నాయాచేజ్జ గూడ రాజ్య పాలనముతప్పదు. జ్యేష్టపుతు౦ండ్ 
వై న నాకు రాజ్యము లేదని నీవు పరితపింప వలదు. 

వ నిఖలకోనలభూమి సీక్షు రాజం బౌను 

నాకు రాష్ట్రము కాననస్థ అంబు, 

స్వచ్య్భాతపష్యతనచ్భాయ నేలుదు ప్ర 

మృదుతరుచ్భాయ 'నేలుదును చేను, 
వరనంఘపరిపాలనయశ౦బు నీవంతు 

నావంతు మృగపాలన ప్రతిష్ట, 

తమ్నుకుజ్జడు నీకు దగు సహాయుం డగు 
భా)తచేతను సుఖపడుదు చేను, 

గీ, దం్యడిమకుటంబు శిరమున చాల్తుఏవు, 
తండిమూటను చేను మూర్థమునడాల్తు 

న దులం నిన్ను దీవించుచుందు 
శాబుమీశులు దీవింతు రయ్య నన్ను. 

వసి. (తనలో) ఆహో, దివ్య మహర్షులు రామ భగత సంభాషణ శరవణ 

కుతూహలులై యంతరిక్షమున నిలిచియున్నారు. ఇని యెంతటి సుదినను 1 

భరం ఓ జాబాలి వసిష్ట మునీందు9లాలా: గంట సెమి చమట ను. 
మీరైన మీ శిమ్యన కుపదేశింపరా ? దీను(డై ౫ 5 ws ee YT 
సహించి బ9తుకలేండని యానతీయరాదా? ఓ చయామయులారా। గ్రే 

బాబౌాం (అసవారించి) వసిష్టాః నీవు [పసంగింపుము, 
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వసి. (అపవారించి) " “జాబాలి వసిస్టులారా” యని భ్రరతు(డుమనల నుద్దే 

శించినాండు, కావున పీథముమందు సీవే పినంగింపక తప్పదు. 

జొదొ. (అపవారించి ఏవోకొన్ని మ మాటల జెప్పెదను. (పకా 
శముగా) (శ్రీరామ్యదా9! మహా ధీమంతుడ వైన సీ వపాంజ్జ్ఞ పురుషునివలె నాచ 
రించుచుంటివి | 

గ్, 

_ 

తం|డియానతి బట్టి నత్య(ప్రపాల 

నంబుకై, బరలోక సౌఖ్యంబుకొ అకు 

వనిని వసియింతు నంటి వెనం౦డు తండి 

సత్య మెక్క_డ ? పరలోక నరణియీది + 
, నరు డొకజె పుట్టు నొక్క౦డె యరుగు; నతని 

శెవడు లే జెన నకి చనం జేమికాడు 

తల్లి దర్శడి కొడు కను బంధత త యెల్ల 

వస్తుతత్వజ్ఞ తాభావభవఫలంబు. 

. కానబజేరథుడు తేండిడుడు నీకు 

నతని సుతుండనుకావు నీ వతనిమాట 

బాటిసేయంగ దగ దయ్య; (ప్రజ్ఞ లేని 
వారు పలీకెడు సత్న్వంబు వదలువుయ 

; ఆత్మయనునది మిధ్య; చేవాంజి యాత 

భూతపరమాణునంవానమునను నొక్క 

వింత చైతన్యశక్తి యూవిర్భనం చె 

కిణ్వపస్తా వదుల మదశ క్రినలె రాము ! 

ప్రబలభూతచతున్లయ బంధు రాను 

వింధచయే పహ ము “పంణ బత 

మేయగును మోశతస్నామాజ్య; మింతకం కు 

బలుకులోదక్క బర మనుపదము లేదు. 
=. తనసుఖంబున తా జూచుకొొనగవలయు 

బరులతో నంతకంశెను పనీయ లేదు; 

చందనాడిసుఖంబు బే న్యర్గమగును, 
జరకృపాణాది బాధలే నరక మగును. 
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టి 

గీ, అందటీ యనుభూతిని నున్నయంశ మిదియె; 

ఇప్పనొక్క_.డువలనె * యోూజింసవలన * 
మనకు. (బత్యతమే నిదర్శనము; కొన 

సర్వలోక సమ్మతమతనరణి యి'దెయె. 
గః చేహసౌఖ్యమె సౌఖ్యము; "జీవాపీడ 

వీడ; కావున గానను విడి నాదు 

పలుకు మన్నించి, భరతు నాపదను వాపి 

(పజల. బాలించి, సుఖయించి, (పబలు మయ్య ! 

రామః=మునికులతిలకాః గురుశిష్యు లిద్దరకు ననర్గ్హ మైన విచితో దేశ 
'మొనర్సిరి. 

గ్, నను దశరథసుతుండను గానొ* యతని 

పలుకు వినరాదొ? యొవనికెన్వండు కాండొ* 
అట్టి చో మొ శెవరని మో రానతిచ్చు 

నననసరవాక్య మిపుడు చే వినగగవలయు? 

. భరతుమాట చే మన్నింవ భరతు( 'జెవ్వం 

జే ఇనండను? జను "లెన్వ శీల వారి 

చీలవతె దండిమాట మన్ని ౦ప దగదు 

సాదుపలుకును విను మన న్యాయమగునె ? 

. మును లెకబుంగనివదచనము ల్ఫునిని గలవె 

కాని మో రన్నమాటల శీను నాటు 

నలుకకకుంటకు మన సుండయుట్టకుం డెం | 

గాన దయతోడ కమియింపు హూానివర్య ! 
. మనల మనతల్లి గనుచుండ మనము చూడ 

లేదు; చూడే దని తల్లిగా దటంచు 

ననుటలే; చెందుచేత ? (త్య త ముకండె 

గాదు; శబ్గానుమానము ల్లలను మనకు. 

నొ స్తికుండు (వత్యతుమే. యనుసరించి 

వంధ్య తనతల్లి యం చనవలసివచ్చు 
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నచేమోూా +? (వత్యత్ "మొక్క-.జే యెపుడు పనికి 

రాదు చా రారకునంతటి (వాజ్ఞునకును, 

* భూత నన్ని పాతంబున. జేతనాఖ్య 

నే క్రియుదయిం చె నంటి, రాక క్రిగలుగు 

చుండ జూచినవా6 చేండి ? రకు 

సాథనం బేడనయ్య బాచంయమోంద! 

. కొన నేతద్భ చన మనుమానమున చె 

కలీగా; న చ్వా 

మాత్మమైనం బూర్వపు సతు అలవడుటకపి 

చేమియనకాశ మున్న దో యెంచరాణా? 
i ఇంతయున్న ను, మటణియుం చా నింతయున్న, 

నవయనము లన్ని యూడిన , నల్ల “నను?! 
వమూజు; దదడిసి స్థిరము తనువు మరణ మొందు, 
నను తలేననుమూాట మి పేని గలజె? 

. కొన _బత్య తుమున కనుమానశబ 

మునలనుతూడం జేర్పకపోనం దలముగానవను 

(పాణ మోతే మోత.సా_ నూజ్యపదవి 
య నెడువాక్యంబు పరమహోసానన్పదం బు, 

. తిసుహూననకు చపానాడిచేవ. లెటులు 

గిం ₹౫ారారనుభూతి'లేక యటుకలుగు 
రాగమును బేంవమును 9 తనుపా కి "లేక 
యనుభనం బెట్టు ళీ “కాన _బాక్త కనును నిజము, 

* కారణము చేనివిముఖత, కొరణంబు 
లేనిభయ, యకనివొకని మెనంగలుగం 
దజుచు మా చెడ; మది యివా తనువిరచిత 
కృత్య ఫలము గాదు; ఫురాత్త కర్చత్య ఫలము. 
పూర్టజన ౦బు నిజహాాట, ముందుజన 
మటు ల జీవాత కుండుట యద్బుతేంబె 
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నిన్న యనుపూర్య్ణనంజ్ఞ తో నున్న కాల 

మునకు జె పెట్టు లుండక పో నునయ్య గ్గ 

గ్ జన వైమమ్యకరణ దమం బగునది 

కర్మ; ము త్రమాధమకర కలన, వరుస, 

బుణంపొప జన)ములగు; మోత్స మనగ 

సీపునర్టన్న రాహిత్య మే మ్శుసిర ద ] 

గ్, కృత్య జన్నాంతరంబు అంగీకరింప 

బరము వానీతోడిజె; సత్యపాలనంబు 
కరాములలోన ను త్తమకర మగుట 

చేను గ్రద్ధతోడుత నాచరింతుడాని, 

న్, నిజసుఖా వ్లియే యు త్తమనీతి యన్న 

బలులచే దుర్భలులు బాధపడశి * జగము 

కలవానంతోభ మొందదె ? కర ధర్మ 

తకినశింపదె * (పళయంబు త్వరగరా బె / 

అత్మయున్నది పరమున్న; దదియుగాక 

యున్న దనుకొని నడున, “లేకుంట కీడు 

'లేకయున్నను; లేదని వీకనడున 

నమితహాోనియోా నున్కి_ యధార్థ మైన 

నీ, దురుపచేశంబు చేసినందులకు చేను 

జింతనొందను; నాతండి చెలిమికాడ 

వైన నీతోడ జర్సింప నయ్యె నింత 
యనుచు జింతింతు; తమియిం౦పు మయ్య నన్ను 

జాగ్. లేదు లే దని నే బల్క- లేనిదగునె ? 
'బేద చెడు వృత్తిలో బల్క- లేదు; మజియు 

లేకపోవుట యెన్నడు 'లేదు; కాని 

లే దన గతంబు లేకపోలేదు; రామ! 

రాము ?; వినదలభికిని, | 

Pea 
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జూన, లివరతణదువసంకిథ్షణార 
లి లు థి 

మనతరించిన లోకో తరానతార 

మనని యుప్పొంగి, సీను మహీతపాల 

నము నేశీంచియుంటి మిన్నా ళ్ళవరకు 

అట్టి చో, మావలె జటాలి జుట్టి, ముక్కు 
మూసి కోని, జాడ్యమున ననముననుగూర 
చుంట, ధర్ననంకటముగా నుండె గాజి? 
జగతి సీవుద్ధరింపక జరుగుశుటులు + 

గ్, ఇట్టియఖలలోకాపద యెనసియుండ 
దండిపలుకంచు, వనమం౦దు, దజిలి రాన 

ట౦చు' బలుకన్యాయం౦కో ? లో కాళిబో9న 
వలసినప్వుడు తండిమాటలు ఘనంజె ? 

గీ, భువనవిఫులా ర్రిముంతట పుత్తు) డెవడు 
తండి యెవ డంచు బలికితి; ద_ల్ణ్వ దృష్టి 
దలప, బరమాతృనౌ నీకు దండి యెవ్యం * 
జేదిసీ కాల % పరము ని కెక్క_డయ్య లి 

వసిః (తనలో) జాబాలి యెట్టులో దాటుకొనిపోయినాడు, ((పకాశముగు 
వత్సా! రామభ[దాః భరతుడు, జాబాలి చెప్పినదానికంటె నే నెక్కువ చెప్పజాలను. 
నీయభి|పాయమును జూడ జెప్పనక్క_బయులేదు. కాని చెప్పకపోవుటకు మన 
నం గీపరింపకున్నది. దేహ| పదానమున మాతాపిత లెట్లు పూజ్యులో యనిరా 
కరణీయులిలో [దిజ్ఞాపదానమున గురుడు గూడ నటులే కాన, నామాట [దోసి 
వేయక భరతుని ముద్దుజెల్లి ంపుము. 

రామః మహాత్మాః మీరు నాకు పితసములు, ఏమా[తమును సందేహము 
లేదు. మీరు "నాకు మతేదై న నాజ్ఞాపింపుడు. (ప్రాణములు విడుచుచునె న జేయు ' 
దుకు. అంతేగాని మా తం|డియాజను నిధోధింపునుని మీ రాజయిడుట న్యాయమాః మీయాజ్ఞ నుల్లంఘింపునుని మాతల్లి యాజ్ఞమైనచో నామె మౌట నేను విందునా? ము వినక పోయినను దల్గింక్షమింపదా? అటులే మీరును, | 

భరః క్రీ యార్యులారా! ఓ మహాయునులారా! నా ందభాగ్య ముచేత, నా మహోపావన్సుచేత (శ్రీరామచంద్రుడు నా పరం ప గె కొన థి ఖా ట్య 
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డయ్యెను. మీ రేమిచేయగలరు? ఓ జనులారా! ఓ కోనలదేశ వా స్తవ్యులారా! 

రామవనవాన దర్శన వాంఛాగతులారా! మీ కొక్క మనవి జేసికొందునువినుడు. 

సీ రామాభిషేక మో, రామాభి పేక మో 

యని పలవించిన యిట్టి మోదు 

కత్తుక లాదలంటగోసెను మాతల్లి; 

రామచం(దుని బాసి (బతుకగలరె 

“మమ్మేలు మమేలుమా” యంచు బలుకుడి; 

బతిమాలుడీ; చె న్యభావణముల 
ఉపా 

మోడ్చువేతుల ని తి (మొక్కు_డీ; పదముల 
2 . 

భ క్రితో జూగిలబడిడి; 

మంటదీణ నందు నొక్క-మాటు గొంతు 

లెర్తి 'పెల్లున నేడ్వుడీ, యొకవుశు 
ది Mn = 

నరసవాక్షతికంకె సిష్క_పటసాంఘి 

కా రి గురుదయా సా తమె యలసుజుండి 
pent.) యా 

[నేపథ్య మున] రామభదా | రామచం|దా ! మమ్ము బొలించువారెనరు ? 

మిమ్మువిడిచి |బదుకగలమా? మ మ్మెవ్వరి కప్పగింతువు? రక్షించు? రక్షించు. 

mee 

రామః ఓ జనులారా? 

గ్ ఎవడు తన రాజ్యమును నాకు నీయ దలచి 

2 న 2 వచ్చెనొ:? య్లెస్టడు టై రాగ్యవైభవుండ్"; 

ఎవడు జనరంజన చరణసమిద్ధగుణుడొ 1 

యటి నాతమునికి మిము) నప్పగింతు 
ప తి శ్రా 

భరః హరిహరీ! హరిహరీ! ఏంత (పారబ్ధము తటస్థింనెను! జం'కేనా! జను 

లారా! ఊరోకుంటిరా? ఇ6క జెప్పువారెన్యరులేరా? అందజును రామసన్నిధిని 

మౌనులేయయిరా? నాపొప మింతేనా? జగదవనకళాసొం|దుడయిన శ్రీరానముచం[దు 

డుండ, నిర్భాగ్యుడైన భరతుడు సింహాసనమున గూర్చుండవలసిన దేనా? ( ఏడ్చుచు) 
ఓ సుమం|త్రుడా! నీ వేమైన మూయన్నగారికి జెప్పరాదా? 

సుమం: వళ్ళా! ఊటడిల్లుము. 
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భర; ఊరడిల్లుదును. సంపూర్ణ ముగ శాంతి నోందుదును, ఆ కుళొ స్తరణ 

మును దెచ్చి యిక్కడ దయయు౦చి సఖువృము, 

సుమం: అదేల? 

భరః నేనే తెచ్చుకొందును. నీకు (శమ మేల? 

(తాను దెచ్చుకొని పచుకొనును.) 

గ్ అశనమును మాని యంబుపాసాశ నదలి 

వంచపనమానచలనంబు బందుశేసి 

నిమలకుశశ య్య బా9యోప వేశ మనెడు 

వతము చేనాచరింతు (శ్రీరామచంద్ర ! 
(నమస్కరించి కుశశయ్య పై గూరుచుండును.) 

రామ: (కన్నులనీరు |గుక్కు.కోని) నాతలడీ! నేను నీకేమి యపకార 
'మొనర్చితినని. సీవస్తు వేది హరించితిని, సీ విట్టి se (వతమును నాయెదుట 

బూనదలచితివి? శ్రమరిచ్చిన బుణమును పారించిన పాపాత్ముల గృహముల 

యెదుట బ్రాహ్మణులు చేయదగిన యీ ఘోరవతము క్ష[తియులమైన మనకు 

దగునా? తగదు. తప్పుపని జేసితివి కాన |బాయళ్చిత్తార్గమై నన్ను స్పృశించి పిదప 
జలమును న్పృశియింసుము, 

భర? హా! ఈ పయత్నముకూడ విఫలమాః (అటులుచేయును) 

[(నేసథ్యమున] భరతుడా: నీవు నీతం|డి యుత్తమలోకసుఖముక్రై చూచు 
వాడవై నయెడల రామభదునిమాట వినక తప్పదు. రాము డెల్లపృ డిట్టులే తండి 
యెడల న నత్యవాక్యపరిపాలన దీకెదక్షుడై యుండవలయునని నూ యభిప్రాయము. 

శై కేయిగుఅించి చేసిన సత్యవాక్యముల నిర్వహించుకొనుటచే దశరథుడు స్వర్గ 

రామః (చేతులు జోడించుకొని) దివ్యర్జులారా! నమస్కారము, మీవాక్య 

ములు శిరమనధరింపబడినవి. తమ్ముడా! సరమర్దులయాజ్ఞ యెటులున్నదో వింటిని 
కాదా! ఇక నిర్విచారముగ బరిపాలింపుము. 

భరః (ఏడ్చును) ఇ౦తే! ఇంతే! మీరురారా? నేనొక్కడనే పోవలసినదా? 

మహా[పభూ: నాకు రాజ్యమక్కఅలేదు. జ్యేస్టులరైన మీ రెపుడు రాజ్యమును 

నిరాకరించితిరో యిపుడు దానికి గనిష్టు డర్లు టీ కాని మధ్యస్థులుగారు. నా రాజ్య 

మును శ తుఘ్నునకిచ్చి మీతో వనవోనముస్ దినములు గడప్పకొందును, re 

మైన గటాకీ ౦ప్పడు, (సొష్టాంగపడును) "ir 
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రామః (భరతునిలేవనె త్తి త్రి తొడపై గూరుచుండబెట్టుకొ ని) అట్లుకాదుతం డీ! 

చెప్పినమాట విను. తం|డిగారి యానతి కాక నివ్వరి మల్లంతయైన నునము భేద 

మొనర్చిన; యాయన యుత్తమలోక సొఖ్యమునకు భంగము కలుగును. అది 

ల. 

స్ స్థిరమైననడవడి నరులకందభకును 

వలయును; రాజ్యబాపల్యమునను 

చే దండ్రిమాటను నిరసింప లోకులు 

పరివాసింప రే? రామువంటికొొడుకు, 

భరతసౌమి తులవంటితమ్ములు, సీత 

నంటి భార్యయు, “లేరు వసుధ నంచు 

ముందుయుగందుల బురుషులు తలలూప 

ల. నలబె?యీరీతిని వారు నడచు 

గీ, ఫొనవలబె? ఏష్టసుఖములు మనకు తాళ్ల 

తము? పదునాలుగేడులు చాట దిరిగి 
రాగ? ధరను బాలింపన? చానినంత 

వజుకు దయ సీపు బాలింప నలదె? తండి! 

భర: మహానుభావా! మీ రట్లు బోధించుచున్నారు. గావున మీ చిహ్న మే 

దైన నాకు దయచేసియెడల దానిని 'బురుస్మాతమున జేసికొని నేను బాలింతును. 

రామః ఆలాగే: తండ్తీ9 నీకిస్టమైనదానిని వాంఛింప్పము. 

భర।. మీచరణములతో మీపాదుకలను స్పృతించు(డు. వానిని నేను 
గిహొంతును. 

రామ. (అటులుచేయును.) 

భరః-(పాదకలను దీసికొని కనుల నద్దుకొని) మహావ్రసాధమ, మహాను 
భావాః ఈవిధముగానై న దాసుని ధన్యాత్ముని జేసిరి. 

రామః = (క "నొక్కమాట. 

శీ నీవు ప'ల్లెత్తూమా కైన నీదుతల్లి 

ననిన సాతోడు 'భారుణీతన యతోడు 
సత్ వాన్నీ త ననిశంబు సలుపనలయు 

బ్యాజలు నీపుత్తు) లని యెంచఛనలయు నయ్య fe 
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నీవు పురమునకు బొమ్ము; ఇ(క నేను బోయెదను. 

భర; రామా! రామా! రామా! (ఏడ్నును) ఈ పదునాలుగేండ్లెంత డీర్ణ మో 
యంతి దీర్హమైన యాశ్లేషము నాకొసగవలయును, 

రామ!1= (కౌగలించుకొని) ఈ కౌగిలి యెంత దీర్హ మో యీచ తుర్ధశవత్సళ 

పరిమితి గూడ నంత దీర ముగనే ననుకొనును,. మునీ౦[ దులారా। సమస్కారము, 

నాకు సెలవిండు. లక్షణా! నేను బర్గశాలకు బోయి మనతల్లుల నళ్వాసించి వారిని 

భరతశిబిరమునకు శ్యతుఘ్నునిచే. బంపెదను. నీవు మునీం దులయొద్దకు భరతు 

నొద్దను వెలపుదీసికొని, నన్ను మనకుటీరమున గలిసికొనుము. ఇప్పుడే 
ముందరి యాశమమునకు బోవలయును. 

భర: అగగిజా! ఈ సదునాలుగేండ్లు గడచిన యు త్తరక్షణమున మీరు 

రాకుండిన నే నగ్నిపి వేళ 'మొనర్తును. నిశ్చయము నిశ్చయము. 

రానుఃరాకపోవుటకూడనా? 

(రాముడు నిష్కమించును,) 

లక్మ్మ:=(బట్ట మెడ(జుట్టుకొని భరతునికి సాష్టాంగపడ) ఆగరిజా! రాజ్య 

లోభమున రామచందునికి దోంోహ 'మొనర్చుటకు నీవు వచ్చుచుంటివని నీయెడల 
బహు ఘోరమైన యపోహ మొందితిని. క్షమింపుము. 

భరః తమ్ముడా; లెమ్ము. అది సీ దోషముగాదు. మాతల్లి దోషము. సీ 
వొక్కడవని నిన్నన్యధాయెంచితి ననుకొంటివా? గుహుడో । భరద్వాజుడో। వీరు 

(పత్యక్షముగ నడిగినారు. ఏడ్చి యేడ్చి నానిర్హోషితను వారియొద్ద వెల్లడించు 
కొంటిని, 

లత్మ;_ అగజా: గుహుడు పరమభక్తుడు. సీళారాములిద్దరు గుహనివాస 
(పాంతమున ని|దించుచుండ నేను వారిరక్షణమునకై మేలుకొని వారిచుట్టు ఖడ్గ 
పాణీవై తిరుగుచుంటిని, నేరు జానకీరాముల కేమి 6 యుపకార మొనరింతునో యని” 

గుడు నాపై కాపుగాయుచుండెనట, 

వసిః. లత్మణా | సీ వంతయేవింటివి। గుహునిపై నందేహముతో ' నాథని 

ఫటులాతనిపై గాప్పుంజిరచట్ల, 
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భర: లోకో త్తరుడైన క్రీరామచంద్భీమూ ర్లియందలి భక్రియందబినటులు 

చేయించినది, ఆందరు నేను [(దోహినని సంశయించినవారేః నా దినముల మహి 
మట్టిది? 

వసిఃఒనీ చితకూటయా|తచేతను! సీ శరణాగతిచేతను, శీంపాదుకా[గహ 
ణముచేతను నీవు (శీరామల్యుడనని లోకమునకు వెల్లడియైనదికాదా? 

లక్ష: అన్నగారు నాకొజకు వేచియుందులే మో! నాకు సెలవిండు. మునీం 

[దులారా? నమస్కారము, అగజా! నమస్కారము, (పోవును) 

వసిః.భరతా! మన మిక నయోధ్యకు బోవుదమురమ్ము 

భర ;=రాముడు లేనియయోధ్య నే [దివేశింతునా 7 

వసి;= ఈ పాదుకల కెక్కడ లభిషేకింతువు? 

భర:=నందిగామములో. 

వసిః. నరి, అక్కడకైన బటోవుదము రా! 

నీర: మునీం దాః నాకొక్క యాలోచనము తోచుచున్నవి, రామునికి 

మాతం|డి పట్టాభిషేకము చేయదలచి సర్వ పయత్నముల జేసి తుదకు జేయలేక 
పోయెను. చిత్రకూట మెక్కడ? నంది|గామమెక్క.డ? ఎన్ని యరణ్యములోదాటి 
పోవలయునుగదా. ఈ లోపున నేను దేహవ్యాధిచే మరణింసగూడదా? నర్చదస్టు 
డనై మృతినొందగూడదా! దేహము లశాశ్యతములుగదా! ఈపాచుకాభిక'వై భవ 
మైన నాకన్నుల బడదేమో। కావున, నీ స్థలముననే యిప్పుడే వీని కభిషేకింప 
వలయును, 

వసిః.అనే కవస్తు సంఘములు కావలయునే ! ఇచ్చట నెట్లగును? 

భరః.అక్కరలేదు లఘుమార్గముగ నభిషేకింపుము. తరువాత నందిగామ 
మున విధ్యు క్రమగ నమ_స్టవెైబవసమన్వితముగ జేసికొనవచ్చును. 

వసిః.ఎందుల కీతొందర? ఇక్కడ సింహాసనలేదే 

బర:ః=,ఆటులలనేల? (మోకరించి) నేనే సింహాసనమును నా శిరముమై 
శీంీపాదరల నుంచుకొంటిని అభిషేకింపుడు. 

వశిః (కమండలూదకమున నభిషేకించి) ఓ సాొకేతపురనివాసులారా! మీ 
పుణ్యవశమున భరకుడు (శ్రీ సొదుకాద్వయమును సం|గ్రహించుకొ నివచ్చినాడు. 
మీ క్రీ పాదుకాద్యయమే (పభువు. రాజ్యవ్యవహారములన్నియు నీపొదుకలకు 
నివేదించి భరతుడు తత్పురస్కారముగ బరిపొలించును. 

(నేపథ్యమున) జయను-జయము-శీసాదుకలకు జయము, 
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వసి:.భరతుడా! లెమ్ము. శీపాదుకాపట్టాభిషేకమైనది. నీవు ధన్యాత్ముడ 

వైతివి, ఇంక సీవు కోరదగిన డేదె? 

భర:మీదయచే నింతవదకు గృతాద్దుడనై తిని. ఇక నంది గ్రామమునకు 
దోవుటతప్ప వేరుకోరిక లేదు. ఐన నిటుల కోరెపను. 

గ, ధరణి యీతిబాధలు లేక తనరుగాక ! 

(పజల యన్య్యొన్య వై రముల్పాయుగాక | 

కవిత రాజపోషనమున రాజు (గాలుగాక | 

సీతిపొలననున రాజు సెగడుగాక |! 

క అల్లో అల్లి వబ:=తథాస్తు, తథాస్తు. 

(అందరును నిష్క్మఏమింతురు.) 
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